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Sammanfattning 

Olaglig insiderhandel har uppmärksammats mycket i svensk media under det senaste 

året. Föga förvånande kanske då antalet anmälda insiderärenden är högre än någonsin. 

EU har föreslagit en helt ny marknadsmissbruksförordning (MAR) och ett nytt 

marknadsmissbruksdirektiv (MAD2) på området, vilka i princip är färdigbehandlade. 

Frågeställningen för framställningen är om MAR och MAD2 kommer göra bekämp-

ningen av insiderhandel effektivare och syftet är att genom att anlägga ett tvär-

vetenskapligt juridiskt och ekonomiskt perspektiv bidra till en bredare förståelse för hur 

en effektivare insiderreglering kan nås.  Metoden är att studera tidigare studier över 

hur effektivitet mäts samt problem och möjligheter med insiderreglering. Dessa 

jämförs mot en rättsdogmatisk beskrivning av reglerna idag (MAD), dess praxis och 

kompletterande regler samt slutligen MAR-förslaget. Presentationen av MAR och MAD 

behandlar bara de mest relevanta artiklarna i effektivitetshänseende. 

 

Effektiviteten kan mätas genom likviditeten på marknaden, insiders överavkastning 

eller statistik över antalet anmälningar, åtal och domar. Problemen med insider-

reglering är främst bevissvårigheter och informationens flyktighet. Många lösningar till 

detta har föreslagits i tidigare forskning. MAR täpper för tillfället till de akuta luckorna i 

MAD som orsakats av den tekniska utvecklingen. Reglerna för offentliggörande av 

insiderinformation skärps men anses inte av EU-kommissionen som särskilt effektiva. 

Straffrättsliga och administrativa sanktioner kombineras vilket är önskvärt då dessa har 

skilda egenskaper och varje insiderärende är unikt. Utökade befogenheter för tillsyns-

myndigheterna utgör precis som miniminivåer för avgifter m.m. ett bra vapen mot 

regleringsarbitrage, även om de förra inte är helt ändamålsenliga. Trots att många av 

ändringarna inte är särskilt effektiva i sig själva så kan de likväl få betydande 

signaleringseffekter om de får allmänhetens förtroende på så sätt att allmänheten 

fortsätter handla med finansiella instrument, vilket är själva huvudsyftet med 

regleringen. Slutsatsen är att ekonomi och juridik har olika angreppssätt som tar sig 

olika uttryck i bl.a. sanktionspreferenser och att det därför finns vinster med ett 

integrerat perspektiv, något EU-företrädarna kanske har missat. 
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Abstract 

Illegal insider trading has been the subject of a lot of Swedish media attention lately. 

Unsurprisingly perhaps, since the number of reported insider transactions is the 

highest ever. The EU commission have proposed a brand new Market Abuse Regulation 

(MAR) and a new Market Abuse Directive (MAD2) in this area, which are essentially 

complete. The research question is whether MAR and MAD2 will make the control of 

insider trading more effective and the purpose is to reach a broader understanding in 

how insider trading regulation is made more effective, by using an interdisciplinary 

legal and economic perspective. The methodology is to study previous research on 

measuring efficiency and problems as well as possibilities in insider trading regulation, 

compared to a description of the regulation at present (MAD), its jurisprudence and 

complementary regulation and finally the MAR proposal. The presentation of MAR and 

MAD is delimited to deal with only the most relevant articles in terms of efficiency. 

 

The efficiency is measured by the market liquidity, insider’s excess returns or statistics 

on the number of reports, prosecutions and convictions. The problems regarding 

insider dealing is first and foremost difficulties of proving the crime and the 

intangibility of the information. Many solutions for this have been suggested in 

previous research. MAR is solving the problems caused by the technological progress 

for now. The rules regarding disclosure of insider information is tightened, but are not 

considered effective by the EU commission. Criminal and administrative sanctions is 

combined, which is adequate since the two have different characteristics and that all 

insider cases are unique. Increased power for supervisory authorities is, just like 

minimum levels for fees etc. a good weapon against regulatory arbitrage, even if the 

former is not entirely appropriate. Despite the fact that many of the changes might not 

be that efficient themselves they could nevertheless have significant signaling effects if 

they receive the public’s trust so that the public continues to trade financial 

instruments, which is the main purpose of the regulation. The conclusion is that the 

economic and legal approaches are different which manifests in various ways e.g. 

sanctioning preferences and thus there are benefits with an integrative perspective, 

something that the EU representatives perhaps have overlooked. 
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Förkortningar 

CESR  The Committee of European Securities Regulators (numera ESMA) 

EBM   Ekobrottsmyndigheten 

ESMA  European Securities and Markets Authority 

EG  Europeiska Gemenskapen 

EEG  Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

EU  Europeiska Unionen 

FI  Finansinspektionen 

LIBOR  London Interbank Offered Rate 

MAD   Market Abuse Directive (sv. marknadsmissbruksdirektivet) 

MAR  Market Abuse Regulation (sv. marknadsmissbruksförordningen) 

MiFID  Markets in Financial Instruments Directive 

MiFIR  Markets in Financial Instruments Regulation 

MTF  Multilateral Trading Facility 

OTC  Over the Counter 

OTF  Organized Trading Facility 

Prop.  Proposition 
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1  Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Olaglig insiderhandel har uppmärksammats flitigt i media under det senaste året. Nu 

senast bara för några månader sedan i vinbolaget Cefour1 och innan det i biometri-

bolaget Fingerprint Cards AB2, advokatfirman Vinge3, gruvbolaget Northland 

Resources4 samt storbanken Nordea och investeringsfonden Cevian5, för att nämna 

några exempel. Detta mediala intresse för olaglig insiderhandel är kanske inte så 

konstigt då betydelsen av en effektiv reglering av insiderhandel motiveras med att en 

sådan är en garanti för allmänhetens förtroende för aktiemarknaden.6 Att många 

tidningsartiklar om ämnet publicerats under just 2013 ter sig inte heller så förvånande 

då antalet anmälda insiderärenden i Sverige under året var det högsta någonsin. 

Finansinspektionens anmälningar till åklagare var under förra året hela 29 % högre än 

det förra rekordet.7 

 

Även om de svenska anmälningarna ökat så är det uppenbart att företrädare för EU 

inte har varit helt nöjda med den nuvarande lagstiftningen på insiderområdet då EU-

kommissionen under år 2011 föreslog en ny reglering på området i form av dels en 

marknadsmissbruksförordning och dels ett nytt marknadsmissbruksdirektiv.  

                                                 
1 Dagens Industri, Cefours ordförande misstänks för grovt insiderbrott, http://www.di.se (publicerad den 

12 september 2013, hämtad den 14 januari 2014). 

2 Dagens Industri, Hög chef på Fingerprint åtalas för grovt insiderbrott, http://www.di.se, (publicerad 

den 27 april 2012, hämtad den 12 januari 2014). 

3 Realtid, Fällande dom för Granqvist, http://www.realtid.se (publicerad den 18 oktober 2013, hämtad 

den 12 januari 2014). 

4 Dagens Juridik, EBM lägger ner förundersökningen om insiderbrott för Tobias Billströms aktieaffär, 

http://www.dagensjuridik.se, (publicerad den 28 oktober 2013, hämtad den 12 januari 2014).  

5 Veckans affärer, Cevianmannen frias helt, http://www.va.se, (publicerad den 26 augusti 2013, hämtad 

den 12 januari 2014).  

6 Se t.ex. Kågerman, Pontus, Lohmander, Cecilia & De Ridder, Adri, Etik, regler och värdering på kapital-

marknaden, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2010, s.425 [cit. Kågerman et al] & Krugman, Paul & Wells, 

Robin, Microeconomics, Worth Publishers, New York, 2008, s.559. 

7 Finansinspektionen, anmält till åklagare, http://www.fi.se/Tillsyn/Statistik/Marknadsmissbruk/Anmalt-

till-aklagare/ Hämtad den 10 januari 2014 [cit. Finansinspektionens anmälningsstatistik]. 
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I juni 2013 nåddes en provinsiell överenskommelse mellan Europaparlamentet och 

rådet, vilken ledde till en lagstiftningsresolution från Europaparlamentet under 

september 2013, och endast språkliga formaliteter tycks nu återstå innan de nya 

reglerna är redo att röstas igenom.8 En djupdykning i detta aktuella och spännande 

ämne passar därför ypperligt som examensarbete. 

 

 

1.2  Problemformulering och frågeställningar 

Representanter för EU har hävdat att nuvarande reglering9 är ineffektiv10, vilket därför 

får utgöra ett axiom i uppsatsen. Att insiderregleringen trots dess stora betydelse är 

otillfredsställande i effektivitetshänseende leder ofrånkomligen in på den övergripande 

frågeställningen om EU-kommisonens föreslagna nya marknadsmissbruksregler kan 

tänkas effektivisera bekämpningen av insiderhandel. Vilka element i förslaget talar för 

respektive mot att olaglig insiderhandel kommer försvåras? Finns det något som saknas 

i förslaget eller har EU-kommissionen gjort så gott de kunnat? 

 

De kanske viktigaste delfrågeställningarna som behöver svar på vägen är hur 

effektivitet mäts och vilka hinder respektive möjligheter det finns att nå effektivitet 

inom just detta specifika regleringsområde. Det är likväl nödvändigt för uppsatsen att 

utreda hur insiderregleringen, dess praxis och kompletterande reglering ser ut idag, 

samt vilka skillnader som finns mellan den nuvarande och den föreslagna kommande 

regleringen. 

 

 

 

                                                 
8 Europaparlamentet, lagstiftningsresolution av den 10 september 2013 om förslaget till Europa-

parlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan 

(marknadsmissbruk), 2013, [cit. Europaparlamentets lagstiftningsresolution]. 

9 Uppsatsen använder ordet reglering istället för lagstiftning då en stor del av EU-rätten utgörs av 

direktiv, vilka i strikt mening inte är lag. 

10 EU-kommissionen, KOM(2011) 651 slutlig, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), s.3 [cit. EU-Kommissionens MAR-

förslag]. 
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1.3  Syfte 

Om den nya regleringen inte leder till önskvärd effekt i form av t.ex. fler fällande domar 

eller avskräckande av insiderbrottslingar så finns en risk för ett växande samhälls-

problem där allmänheten förlorar sitt förtroende för värdepappersmarknaderna undan 

för undan. Om allmänhetens minskande förtroende i sin tur sedan får dem att sluta 

handla med värdepapper försvinner gradvis företagens möjligheter att anskaffa kapital 

för investeringar via aktiemarknaden.11 Utan kapitalförsörjning för företagen - ingen 

välfärd. 

 

Bortsett från det faktum att en studie av ny reglering i regel är intressant i sig själv för 

rättsvetenskapen ska följande tilläggas om uppsatsens syfte.  Rättsvetenskapen har 

kritiserats av rättsvetenskapsmännen själva för att den i sin iver att utmejsla gällande 

rätt ofta glömmer bort frågor om huruvida lagstiftningen är lämplig, effektiv eller önsk-

värd etc.12 Denna uppsats söker adressera detta problem. 

 

På motsvarande sätt kan även författaren efter studier i ekonomi och juridik under 

cirka fyra år vardera uppleva att den ekonomiska forskningen i sin tur kan ha ett något 

snävt perspektiv på hur effektiv lagstiftning ska se ut. Uppsatsens syfte utgörs därför av 

en ambition att frambringa ett tvärvetenskapligt bidrag till forskningen inom 

insiderhandel, med en kombination av dessa två discipliner och därför en bredare 

analys av hur effektiv lagstiftning kan utformas på insiderområdet. Någon dylik studie 

av EU:s kommande insiderreglering verkar nämligen i dagsläget inte ha gjorts.13 

Författaren menar därför att denne identifierat en kunskapslucka som framställningen 

ämnar fylla. 

 

 

 

                                                 
11 Kågerman et al, s.422. 

12 Wahlgren, Peter, Lagstiftning, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s85-87 [cit. Wahlgren]. 

13 Det närmaste verkar vara Knuts, Mårten, Utvärdering av det svenska insiderhandelsförbudet, 

Finansmarknadskommitténs rapport nr 9, Stockholm: Finansdepartementet, december, 2011, [cit. Knuts 

2011], som däremot fokuserar på hur svensk lagstiftning bör ändras med anledning av de nya EU-

reglerna. 
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1.4 Avgränsingar 

Det kan otvivelaktigt inte bli fråga om någon genomgång i detalj av varje paragraf utan 

här görs istället ett selektivt urval av de artiklar i de nya reglerna som anses särskilt 

intressanta ur effektivitetssynpunkt. Denna avgränsning syns likväl i presentationen av 

de nuvarande reglerna som inte bör ses som en heltäckande bild utan snarare en 

ansamling bestämmelser som är relevanta för MAR-förslaget. Vissa element i den nya 

regleringen har kunnat godtas som effektiviserande nästan utan vidare, medan andra 

erfordrat en djupare analys. 

 

En besvärande aspekt är att regleringen av de finansiella marknaderna är fragmenterad 

och inte bara utgörs av de nya marknadsmissbruksreglerna. Det är med andra ord fråga 

om ett slags system med flera olika regleringar tjänandes samma syfte, där dessvärre 

inte alla delar kan ges samma fokus. 

 

En betydande avgränsning är att det andra brottet i begreppet marknadsmissbruk, 

otillbörlig marknadspåverkan inte behandlas, även om många slutsatser säkerligen 

skulle ha kunnat utsträckas till även detta förfarande. I framställningen bortses också 

från den i forskningen alltjämt stormande debatten angående frågan om insiderhandel 

bör regleras överhuvudtaget.14 

 

Det kan förövrigt påminnas om att uppsatsen blott riktas mot EU-rättsliga aspekter då 

det är EU-regleringen i sig som studeras och inte dess effekter på svensk rätt15, även 

om svensk rätt undantagsvis används i exemplifierande eller pedagogiskt syfte.  

 

I sammanhanget kan även nämnas att framställningen gäller samtliga finansiella 

instrument som regleringen omfattar, även om det främst är aktiemarknaden som 

kommer att användas som exempel. 

                                                 
14 I och med att framställningen kommer bortse från denna debatt kan sägas att en implicit ställning 

redan har tagits för att reglering behövs, men det kan vara på sin plats att upplysa om att detta inte på 

något sätt är en generisk ståndpunkt i doktrinen. Jfr här särskilt Mannes klassiska verk som citerats och 

debatterats flitigt: Manne, Henry, Insider Trading and the Stock Market, Collier-MacMillan Limited, 

London, Storbritannien, 1966. 

15 Se Knuts 2011, angående hur effektiv svensk lagstiftning kan utformas i och med EU:s nya regler. 
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1.5  Metod och material 

Metoden består till viss del i en rättsdogmatisk beskrivning av gällande EU-rätt, där 

publikationer från kommissionen och EU:s övriga organ främst måste användas 

eftersom rättspraxis knappt existerar på detta område. Nuvarande reglering ställs 

sedan i relation till förslagen till ny marknadsmissbruksreglering. 

 

Bakgrunden till både syftet med insiderreglering och själva insiderproblematiken i sig 

härrör emellertid från ekonomisk teori16 och eftersom uppsatsen med sitt tvär-

vetenskapliga fokus kan sägas ligga närmare de lege ferenda (rätten såsom den borde 

vara) än de lege lata (den gällande rätten) så fordras en inte oansenlig analys av de 

ekonomiska forskningsrapporterna som framkommit i ämnet. 

 

Beträffande begreppet effektivitet så har därför runt 25-talet olika vetenskapliga 

artiklar och rapporter studerats i syfte att avgöra vilka effektivitetsmått som kan och 

bör användas, samt vilka problem som finns med att reglera respektive de tillgängliga 

lösningarna för att effektivisera regleringen. I valet av artiklar har fokus legat på artiklar 

publicerade under 2000-talet och allra helst artiklar efter marknadsmissbruks-

direktivets ikraftträdande år 2003. Resultaten från de tidigare studierna har sedan i 

analysen vägts mot EU-förslaget. 

 

Det kan i vanliga fall vara nog svårt att särskilja teori från empiri.17 I detta tvär-

vetenskapliga alster där ekonomisk empiri blandas med vissa utvalda de lege ferenda-

resonemang, som ofta av tradition brukar falla under begreppet teori, blir det nästan 

ogörligt att presentera åtskillnaden på ett pedagogiskt sätt och samtidigt bibehålla en 

lika tydlig och sammanhängande bild av insiderhandelsstudierna. Vinsterna av ett 

sådant förfarande vore tillika minimala. Författaren har därför stannat för att för enkel-

hets skull rubricera teoribildningen och den tidigare empirin som framkommit som 

tidigare forskning, även om författaren är medveten om att detta kanske inte är någon 

allmänt vedertagen metod inom vetenskapen. 

                                                 
16 Af Sandeberg, Catarina, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Uppsala, 2002, s.12 

[cit. Af Sandeberg]. 

17 Bryman, Alan & Bell, Emma, Business Research Methods, Oxford University Press Inc, New York, 2011, 

s.7-14. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen tar sin början i kapitel två som i en slags inledning till ämnet behandlar vad 

insiderhandel är och varför EU:s företrädare har sett sig tvungna att reglera insider-

handel. I det tredje kapitlet går uppsatsen igenom teori och empiri angående effektiv 

reglering av insiderhandel i syfte att komma fram till hur effektiviteten i insider-

reglering kan mätas, vilka hinder mot effektiv reglering som finns och lösningar på 

dessa problem. Därefter behandlas i kapitel fyra dagens regler efter en kort historisk 

framställning om den nuvarande regleringens föregångare. Kapitlet avslutas med 

reglernas yttringar i praxis och kompletterande bestämmelser. Syftet med att först 

redogöra för forskningen är att med objektiva ögon kunna hitta de bästa reglerings-

metoderna för att sedan gå över till hur nuvarande lagstiftning ser ut. I kapitel fem 

presenteras förslagen till marknadsmissbruksförordning respektive nytt marknads-

missbruksdirektiv där dess skillnader jämfört med nuvarande reglering i före-

kommande fall också åskådliggörs, vilket utgör den sista pusselbiten varpå analysen av 

den övergripande frågeställningen påbörjas i kapitel 6. Slutsatserna läggs sedan fram i 

kapitel 7. 
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2 Om insiderhandel 

I inledningen beskrevs att EU:s företrädare var missnöjda med effektiviteten i 

regleringen beträffande insiderhandel och några möjliga konsekvenser av detta, men 

vad är egentligen insiderhandel och varför har EU:s representanter velat reglera detta? 

Detta kapitel svarar på dessa grundläggande frågor och utgör på så sätt en mjukstart till 

själva uppsatsen som lämnar detaljfrågorna om marknadsmissbruksdirektivet till 

senare kapitel. 

 

 

2.1  Vad är insiderhandel 

Insiderhandel samt otillbörlig marknadspåverkan kallas tillsammans för marknads-

missbruk och förfaranden som uppfyller rekvisiten för någon av dessa två ska förbjudas 

av EU:s medlemsstater enligt marknadsmissbruksdirektivets [cit. MAD] andra respek-

tive femte artikel.18 

 

I artikel 1 i MAD anges att med insiderhandel avses att en person som förfogar över 

insiderinformation utnyttjar denna för att förvärva eller avyttra vissa finansiella 

instrument för egen eller annans räkning, alternativt försöker göra så. Denna person 

kallas för insider, (ett något förvirrande begrepp19). 

 

Insiderinformation definieras i artikel 1 i direktivet som "icke offentliggjord information 

av specifik natur, som direkt eller indirekt hänför sig till en eller flera emittenter av 

finansiella instrument eller till ett eller flera finansiella instrument och som, om den 

offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset på dessa 

finansiella instrument eller på priset på relaterade derivatinstrument."  

 

 

                                                 
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och 

otillbörlig marknadspåverkan, preambeln p.12 [cit. MAD]. 

19 Ordet insider fungerar även som en allmänt vedertagen benämning på höga chefer och andra 

befattningshavare som ofta, dock inte nödvändigtvis alltid har tillgång till insiderinformation om sitt 

företag p.g.a. sin ställning. För att undvika begreppsförvirring benämns härefter de senare insyns-

personer istället.  
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För att enkelt sammanfatta dessa rekvisit, så är det inte är fråga om att utnyttja vilken 

information som helst, utan uppgifter som är otillgängliga för allmänheten och ägnade 

att ha en väsentlig prispåverkande effekt. MAD ger i sig ingen ledning i vad 

väsentlighetskravet innebär, men bestämmelserna fylls ut av CESR20 och deras rikt-

linjer för implementering av direktivet. Utgångspunkten är att väsentlig kurspåverkan 

innebär att en förnuftig investerare skulle grunda ett investeringsbeslut på 

informationen i fråga.21 

 

Härutöver frågas om informationen bedöms som priskänslig i analyser och 

rekommendationer, eller om den vid tidigare tillfällen behandlats som just insider-

information alternativt haft väsentlig kurspåverkande effekt.22 Typiskt sett brukar 

information rörande större förändringar i ett företags resultat eller omsättning, VD:s 

avgång eller storordrar, för att ta några exempel, klassas som insiderinformation.23  

 

Omfattningen på handeln i de finansiella instrumenten spelar även viss roll. För stora 

börsbolag såsom Volvo eller Ericsson, vars börskurser har svårare att påverkas av en 

ensam nyhet än bolag på de mindre listorna p.g.a. de stora handelsvolymerna, skulle 

därför en lägre kursändring kunna räcka för att informationen ska anses kursdrivande.24 

 

 

2.2  Varför EU:s företrädare valt att reglera insiderhandel 

Motiven till varför insiderhandel enligt EU-företrädarna måste regleras återfinns i 

preambeln till MAD. I denna proklameras att värdepappersmarknadens funktion och 

förtroende från allmänhetens sida är förutsättningar för ekonomisk tillväxt och 

välstånd, samt att en integrerad och effektiv finansmarknad är beroende  av 

                                                 
20 CESR (The Committee of European Securities Regulators) var föregångaren till nuvarande ESMA 

(European Securities and Markets Authority). 

21 & Kågerman et al, s.425. 

22  The Committee of European Securities Regulators, Implementing measures for the proposed directive 

on insider dealing and market manipulation (market abuse), CESR 02.089b s.12 f. 

23 Af Sandeberg, Cristina & Sevenius, Robert, Börsrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s.298 [cit. 

Af Sandeberg & Sevenius]. 

24 Kågerman et al, s.425-426. 



15 
 

marknadsintegritet.25 Att tillåta insiderhandel skulle därför enligt MAD skada finans-

marknadens integritet och allmänhetens förtroende för värdepapper och derivat-

instrument. 

 

Preambeln i MAD behandlar inte på vilket sätt insiderhandel skadar integriteten och 

allmänhetens förtroende för finansmarknaderna, men detta förklaras i doktrinen. Af 

Sandeberg & Sevenius menar att näringslivets tillväxt och samhällsekonomins 

utveckling kräver att investerare har förtroende för marknaden och på så sätt vågar 

satsa sitt kapital i företagen, vilka sedan kan investera detta kapital.26 För att 

investerarnas förtroende ska uppstå krävs en korrekt prissättning på värdepapprerna 

där dess rätta värde reflekterar all tillgänglig information om företaget.27 

 

En insider som handlar med värdepapper kan missbruka sitt informationsövertag för 

egen vinning, typiskt sett på motpartens bekostnad då den senare sålt eller köpt 

värderpapperna innan börskursen tagit hänsyn till den dolda informationen.28 Ett 

förenklat exempel kan vara att ett börsbolag på marknaden värderas till 100 kr. per 

aktie. En insider har fått veta att bolagets vinst kommer bli 20 kr. högre än väntat per 

aktie. Aktiekursen kommer därför när detta förhållande blir känt allt annat lika att stiga 

till 120 kr., men innan detta sker köper insidern aktier av en intet ont anande motpart 

för 100 kr. och kan på så sätt göra en riskfri vinst på 20 kr. Allmänhetens informations-

undeläge mot insiders i situationer som dessa gör att de förra i mindre utsträckning vill 

handla på värdepappersmarknaderna.29 De förlorar så att säga sitt förtroende. 

 

Ovanstående är anledningarna till att EU:s representanter efterlyser reglering. De 

konstaterar vidare att insiderhandel bör regleras på EU-nivå och inte nationellt då den 

ekonomiska tillväxten och jobbskapandet i EU-zonen kräver en verklig inre marknad för 

finansiella tjänster.30 

                                                 
25 MAD, preambeln, p.2. 

26 Af Sandeberg & Sevenius, s.30.  

27 Af Sandeberg & Sevenius, s.31. 

28 Af Sandeberg & Sevenius, s.33. 

29 Kågerman et al, s.422. 

30 MAD, preambeln, p.1. 
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3 Effektiv reglering av insiderhandel 

Efter denna inledning om vad insiderhandel är och varför EU:s företrädare valt att 

reglera detta fenomen är det dags att vidga vyerna och studera juridisk doktrin och 

tidigare forskning kring vad effektiv reglering av insiderhandel egentligen innebär, hur 

detta mäts, samt problem och möjliga åtgärder på området. Som avslutning på kapitlet 

redovisas en sammanfattning och några personliga reflektioner över studieresultaten. 

 

 

3.1 Teori: Juridisk doktrin om effektiv reglering i allmänhet 

Juridisk doktrin undviker som nämnts oftast att uttala sig om vad som egentligen avses 

med att en lagstiftning är effektiv eller ineffektiv, men en utgångspunkt är Peter 

Wahlgren [cit. Wahlgren] och hans syn på rationell lagstiftning, eller som han uttrycker 

det, vad som är en bra lag.31 Vad som är bra, rationellt eller effektivt om man så vill 

beror på syftet. Lagar har flera olika, ibland motstridiga syften och funktioner. Lag-

stiftning stabiliserar samhället och samhällsekonomin så att dessa två fungerar 

någorlunda förutsägbart, skyddar enskilda respektive centrala samhälleliga intressen, 

upprätthåller medborgarnas rättssäkerhet, friheter och rättigheter, samt stöttar 

domstolen i dess dömande arbete.32 

 

För att uppnå samtliga dessa och andra mål måste en lagstiftning vara rationell på fem 

olika sätt enligt Wahlgren. Den måste ha politisk, rättslig och kulturell rationalitet, 

verkställighetsrationalitet samt inre rationalitet. Med den politiska rationaliteten ses 

lagstiftningen som ett uttryck för demokratin och ett styrmedel för att realisera 

bestämda mål och lagstiftningen måste därför enligt Wahlgren ”fungera ur ett 

avsändarperspektiv”, det vill säga på ett pedagogiskt sätt tala om vad lagstiftaren vill.33 

När Wahlgren talar om rättslig rationalitet menar han att lagstiftningen tillkommit i 

vederbörlig ordning och i linje med allmänna rättsprinciper.34 

 

                                                 
31 Wahlgren, s.35, 85-87. 

32 Wahlgren, s.38-41. 

33 Wahlgren, s.43. 

34 Wahlgren, s45-46. 
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Om lagen är i linje med det allmänna rättsmedvetandet och därför väl förankrad i 

samhället, så har lagen kulturell rationalitet.35 Detta är önskvärt om lagstiftaren vill att 

folket faktiskt åtlyder lagstiftningen. Det krävs vidare verkställighetsrationalitet, det vill 

säga möjlighet att verkställa lagstiftningen på ett effektivt sätt.36 Till syvende och sist 

menar Wahlgren att det krävs intern rationalitet i form av att lagstiftningen följer 

systematiken inom den övriga rätten.37 

 

Wahlgrens perspektiv är heltäckande om än kanske svårt att använda sig av i praktiken 

och får därför främst tjäna som en inledande belysning av komplexiteten i begreppet. 

Framställningen vänder istället blicken till hur effektiv reglering behandlats i tidigare 

studier, och då i synnerhet den ekonomiska forskningen. 

 

 

3.2  Tidigare insiderhandelsstudiers mått på effektivitet 

De tidigare studierna utgår, som snart ska visas, från tre olika typer av mått på 

effektivitet. 

 

3.2.1 Antalet anmälningar, åtal och fällande domar 

Ett vanligt mått på effektivitet handlar om statistik över antalet anmälningar, åtal och 

fällda personer. Den svenska Finansinspektionen för statistik på sin hemsida över 

antalet misstänkta fall av olaglig insiderhandel som under året anmälts till åklagare. 

Som anförts i bakgrundsavsnittet 1.1 var år 2013 ett rekordår och siffran för året 

uppgick enligt Finansinspektionen till 164 stycken överlämnade fall, vilket är över 29 % 

högre än år 2007 som var det året då näst flest ärenden överlämnades.38 

 

En grundläggande tanke bakom denna statistik är att ju fler personer som anmäls, 

åtalas och fälls desto effektivare lagstiftning. Af Sandeberg är en av de som med 

statistik från FI och Ekobrottsmyndigheten hävdat att den svenska insider-

lagstiftningen, vilken är en produkt av MAD, fungerar ineffektivt.  

                                                 
35 Wahlgren, s.47. 

36 Wahlgren, s.51. 

37 Wahlgren, s.53. 

38 Finansinspektionens anmälningsstatistik. 
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Af Sandeberg uppmärksammar i sin analys förhållandet att bara två procent av de miss-

tänkta insiderbrottslingarna i Sverige åtalas samt att ynka en procent fälls.39 (I 

majoriteten av resten av världen har åtal inte ens skett.40) 

 

Eftersom af Sandebergs siffror är över ett decennium gamla kan det vara intressant att 

ställa Ekobrottsmyndighetens fällande domar mot färskare statistik från Finans-

inspektionen gällande överlämnade ärenden. Av de 111 fall som lämnades över under 

år 2012 dömdes endast för insiderbrott i två av dem, med andra ord strax under två 

procent.41 (Läsaren bör notera att fall som anmälts på annat sätt än till FI inte beaktats i 

den senaste beräkningen.42) 

 

Detta tillvägagångssätt är emelletid inte helt fläckfritt enligt Mårten Knuts [cit. Knuts] 

som i en rapport från Finansmarknadskommittén menar att antalet åtalade i relation 

till marknadens storlek visserligen kan användas för att mäta effektiviteten i 

regleringen, men eftersom varje fall är unikt så har antalet åtal en väldigt låg extern 

validitet, d.v.s. antalet åtal kan inte användas för tillförlitliga generaliseringar om 

marknadens effektivitet.43 Af Sandeberg medger även själv att det kanske vore bättre 

att med andra mått studera preventionseffekten istället.44 Ytterligare stöd för detta kan 

hittas hos Ulrika Sjödin som drar slutsatsen att signaleringsvärdet är viktigare än 

antalet fällande domar.45 Detta eftersom det är allmänhetens potentiella misstroende 

som ska elimineras, vilket inte nödvändigtvis är samma sak som att själva insider-

informationen måste försvinna.46 

 

                                                 
39 Af Sandeberg, s.118. 

40 Bhattacharya, Utpal & Daouk, Hazem, The World Price of Insider Trading , The Journal of Finance, vol. 

LVII, nr.1, februari, 2002, s.104. [cit. Bhattacharya & Daouk] 

41 Ekobrottsmyndigheten, årsredovisning, 2012, s.12 & Finansinspektionens anmälningsstatistik 

42 Ökningen av andelen fällda från en till två procent skulle alltså i själva verket kunna vara mycket 

mindre. 

43 Knuts 2011, s.66. 

44 Af Sandeberg, s.118. 

45 Sjödin, Ulrika, Insiders’ outside/Outsiders’ inside - rethinking the insider regulation, Stockholm: 

Stockholms Universitet, doktorsavhandling, 2006, s.359 [cit. Sjödin]. 

46 Sjödin, s.360. 
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3.2.2 Analys av mörkertal genom insynspersoners överavkastning 

Att öka antalet anmälningar, åtal och fällande domar är således som den uppmärk- 

samme läsaren kanske anat inte den enda effektiviseringsmetoden. En reglering kan 

även ha avskräckande effekter på framtida insiderhandel och därför har även mörkertal 

över potentiell insiderhandel som inte anmälts studerats. Detta har oftast gjorts genom 

försök att analysera överavkastningen bland insynspersoner (personer som i och med 

sin befattning har insyn i ett visst företag). Studierna har med andra ord undersökt om 

insynspersoners aktieaffärer i bolagen där de har insyn har en bättre utveckling än 

övriga individer på marknaden. Att ett bolags aktiekurs rusar strax innan 

kurspåverkande information offentliggörs av bolaget skulle kunna tyda på att någon 

utnyttjar insiderinformation.47 Studier har därför försökt kartlägga om och hur denna 

överavkastning eller insynspersoners transaktionsmönster förändras på grund av lag-

stiftning.48 

 

Även detta effektivitetsmått är långt ifrån optimalt enligt Knuts, främst på grund av 

svårigheterna att utesluta alternativa förklaringar, såsom t.ex. att andra aktörer 

spekulerar i stora kursrörelser inför ett kommande framtida besked från bolaget.49 Ett 

bolag kan även vara föremål för ett uppköpserbjudande på grund av att dess aktie är 

undervärderad och då är det inte osannolikt att aktiekursen innan budets offentlig-

görande drivs upp av flera andra investerare som också uppfattat att aktien är under-

värderad, men inte känner till det stundande budet50.  

 

Det har dessutom hävdats att insynspersoners överavkastning till stor del beror på att 

de andra investerarna själva trycker upp aktiekursen när de tar rygg på insyns-

personernas köp med förväntan om överavkastning, som en slags självuppfyllande 

profetia.51 

                                                 
47 Knuts 2011, s.15-16. 

48 Se till exempel Bettis, J. Carr, Duncan, William A & Harmon, W. Ken, The effectiveness of insider trading 

regulations, Journal of Applied Business Research, 14(4), 1998, passim [cit. Bettis et al]. 

49 Knuts 2011, s.18-19. 

50 Knuts 2011, s.18. 

51 Givoly, Dan & Palmon, Dan, Insider Trading and the Exploitation of Inside Information: Some Empirical 

Evidence, Journal of Business, vol. 58, no.1, pp.69-87, 1985, s.86. 
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Att insiderhandel och eventuella effekter av insiderreglering i detta avseende även är 

ett svåranalyserat fenomen med olika forskningsresultat beroende på till exempel 

vilken tidshorisont som studeras illustreras i en undersökning av 822 stycken insyns-

transaktioner gjord av Nihat Aktas, Eric de Bodt, Jan de Smedt & Ilham Riachi [cit. Aktas 

et al]. Studien visade inte någon kortsiktig överavkastning för insynspersoner de första 

dagarna, men över en längre tidshoristont på 200 dagar så var den samlade över-

avkastningen positiv för köp. Detta betyder enligt Aktas et al att insynspersoner 

använder sig av långsiktig information, om det inte är så att de kan tajma aktie-

marknadens svängningar, det vill säga lyckas gissa att aktiemarknaden kommer stå 

högre längre fram än vid tidpunkten för köpet.52 

 

3.2.3 Likviditetsmåttet 

För att återvända till Sjödins resonemang ovan så är det allmänhetens misstroende och 

inte insiderinformationen i sig som måste försvinna. Med andra ord räcker det att 

allmänheten upplever att insiderregleringen är effektiv och fortsätter de att handla 

aktier som innan så är ingen större skada skedd. En tredje mätmetod som anknyter till 

detta är antalet transaktioner på marknaden och storleken på dessa. 

 

Som anförts i del 2.2 anses det i doktrinen att insiderhandel skadar likviditeten, d.v.s. 

minskar handeln på börsen. Charles Cao [cit. Cao.] testade denna hypotes genom att 

analysera de tre vanliga likviditetsmåtten: spread - gapet mellan sälj och köpkurserna, 

orderdjup - antalet prisnivåer i utbud respektive efterfrågan och handelsaktivitet, i för-

hållande till aktiehandeln kring 1497 stycken börsnoteringar. (Aktier med låg likviditet 

kännetecknas av få prisnivåer och stora mellanrum mellan köp och säljkurser.) 

 

I bolagen där insynspersoner handlade i störst omfattning ökade enligt Cao förvisso 

spreaden mellan köp och säljkurser något, men dettta motverkades av ett större order-

djup och en ökad handelsaktivitet.53 Det vill säga vissa likviditetsmått förbättrades 

                                                 
52 Aktas, Nihat, de Bodt, Eric, de Smedt, Jan & Riachi, Ilham., Legal insider trading and stock market 

reaction, Center for Operations Research and Econometrics – Discussion Papers CORE, Discussion Paper 

nr. 67, 2007, s.14. 

53 Cao, Charles, Does Insider Trading Impair Market Liquidity?, Journal of Finance and Quantitative 

Analysis, vol.39, nr1, mars, 2004, s.44. 
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medan andra försämrades. Forskningen har annars ofta, men långt ifrån alltid funnit 

stöd för att länder med mer omfattande insiderhandelsförbud har mer likvida aktie-

marknader.54 

 

3.2.4 Sammanfattning och personliga reflektioner 

Effektivitetsmåtten som använts utgörs av antalet anmälningar åtal eller fällande 

domar, alternativt likviditeten på marknaden eller insiders överavkastning mot övriga 

marknaden, men alla dessa tycks ha sina fel och brister. Att sätta ett mått över ett 

annat låter sig därför inte göras varför valet av åtgärder och den senare analysen 

kommer fokusera på hur samtliga dessa mått kan förbättras. Härnäst ska dock svårig-

heterna med att hitta en effektiv reglering belysas. 

 

 

3.3 Tidigare studier om hinder mot effektiv reglering 

Som redan nämnts så har skiljelinjen inom forskningsdebatten ofta handlat om att visa 

att reglering av insiderhandel inte alls kan göras effektiv och därför inte ens på något 

sätt bör regleras, alternativt att detta visst kan ske på ett effektivt sätt.55 Forskningen 

delas i det följande istället in i hinder mot effektiv reglering i detta avsnitt respektive 

förslag på åtgärder i del 3.4. 

 

Det som lockar insiderbrottslingarna är den låga upptäcktsrisken och de stora 

vinsterna.56 Brottet har alltså för att slänga sig med ett uttryck från finansbranschen en 

god risk/reward-ratio.  

 

Här följer en närmare titt på några andra problem för lagstiftaren. 
                                                 
54 Beny, Laura Nyantung, Do Insider Trading Laws Matter? Some Preliminary Comparative Evidence, 

American Law and Economics Review, vol.7, nr.1, 2005, s.31. Jfr dock Cornell, Bradford. & Sirri, Erik, The 

reaction of Investors and Stock Prices to Insider Trading, Journal of Finance, 47, p1031-1059, 1992, 

s.1054-1055, som istället fann att insiderhandel positivt påverkade likviditeten. 

55 För en bra genomgång av tidigare studiers argument för och emot insiderhandelsförbud, se Knuts, 

Mårten, Insiderhandelsförbudet i Norden – efter Spectoravgörandet, särtryck ur Juridisk Tidsskrift, nr.3, 

2010, s. 683-685. [cit. Knuts 2010]. 

56 Korczak, Adriana, Korczak, Piotr & Lasfer, Meziane, To trade or not to trade, Journal of Business Finance 

& Accounting, 37(3) & (4), 369-407, April/May, 2010 & af Sandeberg, s.31. 
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3.3.1  Bevisning och bevisbördan 

Carr Bettis, William Duncan & Ken Harmon [cit. Bettis et al] gjorde en samman-

ställning över 12 olika studier som sträckte sig över en period på 14 år. De drog slut-

satserna att insiderhandelsförbud inte har visat sig effektiva och att en rimlig förklaring 

är svårigheterna att bevisa brottet.57 Uppfattningen delas av af Sandeberg som 

hänvisar till straffrättens höga bevisbörda.58 

 

En av de få fällande domarna i Sverige utgörs av det så kallade Pinkerton/Securitas-

målet.59 En viktig orsak till den fällande domen i Pinkerton/Securitas-målet var band-

inspelningar där de misstänkta kom överens om insidertransaktionen, vilket typiskt sett 

inte utgör normalfallet.60 Pontus Kågerman, Adri de Ridder och Cecilia Lohmander [cit. 

Kågerman et al.] menar att det är problematiskt att bevisa vid vilken tidpunkt den miss-

tänkte fick informationen och vilka andra personer som visste. De emfaserar vidare 

särskilt svårigheterna att leda i bevis att den misstänkte insåg vilken påverkan på aktie-

kursen som kunde ske.61 Dessa subjektiva bevisfrågor tangerar nästa problemområde: 

informationens immateriella natur. 

 

3.3.2 Informationens immateriella natur 

Alexandre Padilla [cit. Padilla] anför att insiderreglering aldrig kan vara effektiv på 

grund av informationens immateriella natur som får till följd att informationen 

cirkulerar runt fritt.62 Information är ett fritt tankegods som inte stoppas genom att ta 

ifrån insidern det skrivna papperet med information emedan insidern fortfarande ur 

minnet kan tala om uppgifterna för en tredje part.63 Johan Eklund [cit. Eklund] ut-

trycker detta som att det visserligen är möjligt att stoppa de som först fått tillgång till 

informationen (primära insiders) från att handla genom förbud, men att det är helt 
                                                 
57 Bettis et al, s.58-61 & 65. 

58 Af Sandeberg, s.29. 

59 Stockholms Tingsrätts dom den 22 februari 2000 i mål B-3142-97 & Svea Hovrätts dom den 20 juni 

2002 i mål 1461-01. 

60 Af Sandeberg & Sevenius, s.294-295. 

61 Kågerman et al, s. 445. 

62 Padilla, Alexandre, Can regulation of insider trading law be effective?, Bepress Legal Series, Working 

paper 654, 22 June, 2005, s.5 [cit. Padilla]. 

63 Padilla, s.5-6. 
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omöjligt att hindra uttnyttjandet av icke-offentliggjord information. Informationen är 

alltjämt tillgänglig och kan överföras okontrollerat till vem som helst.64 Den enda 

skillnaden i praktiken efter handelsförbudet blir att informationen överförs från 

primära till sekundära insiders i form av professionella investerare.65 

 

Art Durnev & Amrita Nain resonerar vidare angående problemet med överföring av 

insiderinformation till sekundära insiders, och då i synnerhet vad gäller större aktie-

ägare.66 Ju större ägarna är desto lättare kan de se till att bolaget minskar sin 

information till marknaden, vilket än mer ökar informationsassymetrin (skillnaden i 

information mellan insiders och övriga) och förvärrar läget ytterligare för övriga 

investerare eftersom sekundära insiders får mer och mer insiderinformation att 

använda sig av på de förras bekostnad.67 

 

3.3.3 Domstolarnas okunskap och överseende 

Af Sandeberg anser att det finns ett för stort kunskapsgap mellan domstolarna och 

insiderbrottslingarna, vilket hon tror kan leda till att åklagaren avstår åtal som är för 

komplicerade för domstolen.68 Olaglig insiderhandel utförs nämligen inte sällan över 

flera länders gränser med många olika steg, depåer och bulvankumpaner inblandade.69 

Till detta hör att det rör sig om gärningsmän med ett stort kunnande om och ett mång-

årigt intresse för aktiemarknaden med dess komplicerade ekonomiska samband, vilket 

ger de åtalade ett betydande försprång gentemot domstolen.70 

 

Gärningsmannens person kan enligt af Sandeberg höra ihop med ett annat tillkorta-

kommande hos domstolarna - att domarna är för snälla mot de åtalade.71 Domstolarna 

är enligt henne motvilliga mot att döma ut fängelsestraff, även i fall där de borde göra 
                                                 
64 Eklund, Johan, Varför förbjuda insiderhandel?, Ekonomisk Debatt, 31(5), 2003, s.26 [cit. Eklund]. 

65 Eklund, s.26. 

66 Durnev, Art A. & Nain, Amrita S., The effectiveness of Insider Trading Regulation Around the Globe, 

University of Michigan Business School Working Paper, 2005, s.25-26 [cit. Durnev & Nain]. 

67. Durnev & Nain, s.25-26. 

68 Af Sandeberg, s.118. 

69 Af Sandeberg & Sevenius, s.294. 

70 Af sandeberg, s.29. 

71 Af Sandeberg, s.118. 
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detta enligt den straffrättsliga doktrinen.72 Domstolarna har undvikit att döma till 

fängelse bl.a. med hänsyn till gärningsmannens ordnade levnadsformer och att ett 

straff skulle slå omåttligt hårt mot personens sociala ställning, trots att det rör sig om 

ett brott med ett högt straffvärde som normalt medför fängelse oavsett brottets art 

och individens tidigare brottslighet.73 Att få döms till fängelse förtar den viktiga allmän-

preventiva effekten som fängelsestraffet har.74 

 

 

3.4 Tidigare studiers idéer för effektiv reglering 

Hindren mot effektiv reglering handlar alltså sammanfattningsvis om domstolarnas 

slapphänthet samt svårigheterna att bevisa brottet, kontrollera informationen och att 

hänga med i invecklade transaktioner (med reservation för att denna uppräkning inte 

behöver vara uttömmande). Forskningen har inte nöjt sig med att konstatera dessa 

problem utan beskriver även vilka lösningar som står till buds. Lösningsförslagen har 

här delats in i delavsnitt i en ordning som matchar EU-kommissionens förslag i avsnitt 

5. 

 

3.4.1  Ökning av förutsebarheten eller regelkunskapen 

Af Sandeberg föreslår en specialdomstol för ekonomiska brott för att jämna ut 

domstolarnas, i avsnitt 3.3.3 nyligen beskrivna kompetensunderläge. Att förenkla 

reglerna kan enligt henne vara ett annat sätt att öka kunskapen hos domare och 

gemene man då brott ofta begås omedvetet, men det är en svår balansgång ur rättvise-

synpunkt då enklare regler naggar förutsebarheten i kanten på så sätt att det kan bli 

svårare att i förväg veta vad som är brottsligt och inte.75 

 

3.4.2 Offentliggörande av insiderinformation och insynshandel 

Ett annat sätt att minska risken för insiderhandel är att helt enkelt minska mängden 

insiderinformation genom att tvinga bolagen att offentliggöra informationen till 

marknaden, något som i del 4 ska visas också har gjorts i MAD artikel 6.  

                                                 
72 Af Sandeberg, s.118. 

73 Af Sandeberg, s.118. 

74 Af Sandeberg, s.31. 

75 Af Sandeberg, s.119. 
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Arturo Bris [cit. Bris] grundar sitt resonemang i de idéerna och menar att hårdare 

rapporteringsregler är det enda effektiva sättet att bekämpa insiderhandel, bortsett 

från högre straff.76 Desto snabbare informationen kommer ut, desto mindre tid för 

insiders att hinna begå brott, och på samma sätt leder större mängder information som 

offentliggöras av bolagen till mindre ansamlingar insiderinformation att missbruka.77 

 

MAD artikel 6 stipulerar inte bara offentliggöranderegler för bolagen utan även insyns-

personerna själva måste rapportera transaktioner i de bolag där de har insyn så att 

tillsynsmyndigheten kan meddela dessa till allmänheten. Af Sandeberg är därför inne 

på samma linje som Bris och vill att  offentliggörandeprocessen av dessa uppgifter till 

marknaden ska ske snabbare, genom att insiders rapporterar direkt till marknaden 

istället för att gå via anmälningar till tillsynsmyndigheten.78 Slutligen kan tilläggas att 

väl fungerande offentliggöranderegler av vissa t.o.m. har setts som viktigare än straff-

rättsliga sanktioner och tillsynsmyndigheter.79 

 

3.4.3 Starkare tillsyn och rättstillämpning 

Tillsynsmyndigheternas roll och befogenheter är emellertid inte på något sätt oviktiga. 

Starkare rättstillämpning och tillsyn80 (eng. law enforcement) har efterlysts av Bart 

Frijns, Aaron Gilbert & Alireza Tourani-Rad [cit. Frijns et al], då de funnit att tidigare 

verkställighet och styrkan i den offentliga rättstillämpningen var viktiga i preventions-

hänseende i motsats till självreglering, som inte hade någon större effekt.81 

                                                 
76 Bris, Arturo, Do Insider Trading Laws work?, European Financial Management 11 pp.267-312, 2005, 

s.33 [cit. Bris]. 

77 Bettis et al, s.66. 

78 Af Sandeberg, s.120. 

79 La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, What Works in Securities Laws, Tuck 

School of Business at Dartmouth Working Paper 03-22, 2003, s.22 [cit. La Porta et al]. 

80 I studierna används ofta ordet ”law enforcement” som i det engelska språket betyder ”att se till att 

lagen efterlevs”, en uppgift både för domstolar samt förebyggande och utredande verksamhet. 

Uppsatsen kommer i brist på alternativ i detta avseende att använda översättningen rättstillämpning som 

annars i det svenska språket kan föra tankarna till verksamhet som uteslutande sker hos domstol. 

81 Frijns, Bart, Gilbert, Aaron & Tourani-Rad, Alireza, Elements of Effective Insider Trading Laws: A 

Comparative Analysis, Working paper, Auckland University of Technology, 2010, s.18-19 [cit. Frijns et al 

2010]. 
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På frågan om vad som kännetecknar en stark och effektiv rättstillämpning exemplifierar 

Frijns et al med mer omfattande förbud för insidern t.ex. förbud att tipsa utomstående 

(se tidigare resonemang i del 3.3.2), något som till deras förvåning inte är olagligt i alla 

civil law-länder.82 Även punitivt skadestånd som överstiger vinsterna av transaktionerna 

(eller förlusterna som undveks) och att det finns straffrättsliga sanktioner eller inte (se 

vidare del 3.4.5) gör rättssystemet starkare.83 

 

Att tillsynsmyndigheterna tilldelas ordentligt med resurser är viktigt eftersom 

upptäcktsrisken har sagts vara den kanske viktigaste faktorn beträffande att minska 

olaglig insiderhandel.84 En annan resursrelaterad fråga är att handläggningen av alla 

typer av insiderärenden bör bli klar i rimlig tid för att hålla förtroendet för aktie-

marknaden uppe. Att snabba på handläggningen kan öka allmänhetens förtroende och 

samtidigt höja den allmänpreventiva effekten då det signalerar att området insider-

handel prioriteras.85 Möjligheterna till god utredning hos tillsynsmyndigheterna 

påverkas bl.a. även av vitesmöjligheter mot vittnen samt vida befogenheter att begära 

in dokument till bevisningen.86 

 

Även andra har hävdat att mängden insiderhandel bestäms av hur stark tillsynen är, 

men att detta i mångt och mycket är beroende av tillsynsmyndighetens policy.87 Peter 

DeMarzo, Michael Fishman & Kathleen Hagerty har i sin jakt på den optimala tillsyns-

policyn hävdat att vinsterna av insiderreglering måste balanseras mot kostnaderna för 

verkställighet och för att göra detta måste reglerna tydligt visa påföljdsschemat och 

villkoren för när myndigheten ska göra en utredning.88 Den optimala regleringen 

fördelar resurserna för utredningar effektivt genom att straffa de stora transaktionerna 

maximalt men fria de små. 
                                                 
82 Frijns et al, 2010, s.9. 

83 Frijns et al, 2010, s.8-9. 

84 Af Sandeberg, s.32. 

85 Af Sandeberg, s.119. 

86 La Porta et al, s.11-12. 

87 Shin, Jhinyoung, The Optimal Regulation of Insider Trading, Journal of Financial Intermediation 5, p.49-

73, article nr 0004, 1996, s.67. 

88 DeMarzo, Peter M., Fishman, Michael J. & Hagerty, Kathleen M., The Optimal Enforcement of Insider 

Trading Regulations, Journal of Political Economy, Vol. 106 Nr 3, pp.602-632, June, 1998, s.623-625. 
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3.4.4 Administrativa påföljder 

Vad gäller påföljder så har hävdats att tillräckligt höga administrativa sanktionsavgifter 

(sanktioner beslutade av myndigheter efter en summarisk process) för att avskräcka är 

det viktigaste angreppssättet, t.o.m. mer betydelsefullt än straffpåföljder.89 Knuts såg 

dock i sin komparativa studie inte några skillnader i effektiviteten mellan länder som 

valt att kombinera straffrättsliga och administrativa sanktioner och länder som bara för-

litar sig på straffrättsliga påföljder.90 Administrativa sanktioner har heller inte bedömts 

som något bra substitut för straffpåföljder då dessa inte kommer ifrån de skönsmässiga 

bedömningarna om huruvida en överträdelse begåtts. Att övervinna detta är viktigt då 

administrativa regler enkelt bör kunna visa att en överträdelse begåtts, för att vara 

rättssäkra.91 Af Sandeberg har som ett alternativ rekommenderat civilrättsliga skade-

ståndsmöjligheter då dessa med sina något lägre krav på uppsåt och subjektiv täckning 

skulle kunna leda till en snabbare och mer effektiv rättstillämpning.92 

 

Ett annat förslag är offentliggörande av de straffpåföljder som utmäts, vars idé bygger 

på skampåleprincipen. Den dåliga publiciteten som drabbar gärningsmannen verkar 

avskräckande, samtidigt som den fyller en pedagogisk funktion eftersom marknaden 

får ökad kunskap om påföljderna och på så sätt får ett ökat förtroende för reglerna.93 

Denna sanktion har som synes inte med avgifter att göra och angränsar istället till 

framställningens nästa del: straff. 

 

3.4.5 Straffrättsliga sanktioner 

Frågan om straffrättsliga sanktioners vara eller icke vara är något som stötts och blötts i 

forskningen. Att straff och synnerligen höga sådana såsom punitiva skadestånd i teorin 

bör avskräcka är väl känt och hävdas därför av flera.94 Den preventiva styrkan i själva 

insiderregleringen kan bero på om det finns tidigare åtal eller inte och sannolikheten 

                                                 
89 Frijns et al, 2010, s.4 & 22. 

90 Knuts 2011, s.21. 

91 Sjöblom, Nils, Insiderbrott – några anteckningar i anslutning till senare års praxis, SvJT 2012 s.400, [cit. 

Sjöblom]. 

92 Af Sandeberg, s.120. 

93 Af Sandeberg, s.79 & 119. 

94 Se t.ex. Bris, s.33 
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för att en anmälan leder till åtal.95 Om någon tidigare åtalats visar det allmänheten att 

lagstiftaren menar allvar till skillnad från om det bara stiftas en lag som inte används.96 

På samma sätt avskräcker en hög åtalsprocent mer än en låg då den utgör ett mer 

påtagligt hot för insidern som står i valet att utnyttja insiderinformationen eller inte.97 

 

Den lättförstådda idén om fördelarna med straff har emellertid mötts av hård kritik i 

empirin.98 Det har hävdats att straff som skrämmer vissa insiders bara gör insider-

handel mer lockande för övriga då det blir mer vinster över för dem att dela på.99 En ny 

studie från 2013 av Frijns et al gällande den avskräckande effekten av nyligen inrättade 

straffrättsliga sanktioner i Nya Zeeland uppvisade något förvånande resultat. Under-

sökningen fann att måtten för transaktionskostnader, informationsassymmetri och 

sannolik insiderhandel förvärrades efter lagstiftningen och därför helt neutraliserade 

preventionseffekten av de strängare straffen.100 

 

Avslutningsvis så har det föreslagits straffhot mot bolagen vars insynspersoner fällts för 

insiderbrott, vilket blir ett slags strikt ansvar i syfte att påverka bolagen till hårdare 

kontroll av sina insynspersoner eller aggressivare internpolicys med striktare regler för 

hur och till vem insiderinformation lämnas.101  

 

Uppsatsen övergår nu till sammanfattning och reflektioner över samtliga åtgärder 

ovan. 

 

 

                                                 
95 Frijns et al, 2010, s.9-10. 

96 Jfr Bhattacharya & Daouk, s.104. 

97 Frijns et al, 2010, s.9-10. 

98 Frijns et al 2010, s.21. Se även särskilt La Porta et al, s.22, som kallat straffsanktioner ”helt 

betydelselösa”. 

99 Aitken, Michael, Cumming, Douglas & Zhan, Feng, Exchange trading rules, surveillance and insider 

trading, Center for Financial Studies, Goethe University Frankfurt, Working Paper, Nr. 15, 2013, & Bris, 

s.33. 

100 Frijns, Bart, Gilbert, Aaron & Tourani-Rad, Alireza, Do Criminal Sanctions Deter Insider Trading, The 

Financial review 48, 205-232, Eastern Financial Association, 2013, s.230 [cit. Frijns et al, 2013]. 

101 Bettis et al, s.66. 



29 
 

3.5 Sammanfattning och  personliga reflektioner 

Bortsett från att insiderhandel associeras med höga vinster och låga upptäcktsrisker så 

tycks lagstiftarens största problem med insiderhandel utgöras av bevissvårigheterna 

och informationens natur som gör att den när som helst kan föras över till vem som 

helst. Domstolarnas ovilja att döma till hårda straff och gärningsmännens kunskaps-

överläge mot domstolarna bör dock inte helt nonchaleras. 

 

De föreslagna lösningarna i del 3.4 för problemen ovan har delats in i en samman-

fattande tabell (se bilaga 1) där de relateras till vilka problem åtgärderna i första hand 

avser att lösa och vilken effekt de får. Vid en titt i tabellen kan konstateras att 

majoriteten av ingreppen primärt handlar om prevention. Preventiva effekter torde 

dock kunna följa av alla regleringstekniker. Att exempelvis öka domstolens kunskaper 

via en specialdomstol eller stärka tillsynsmyndigheternas befogenheter eller resurser 

kan förutom att öka antalet fällande domar också verka avskräckande på potentiella 

insiderbrottslingar.  

 

I själva verket så verkar signaleringseffekten som Sjödin var inne på finnas i samtliga 

typer av regeländringar då de alla signalerar att lagstiftaren uppmärksammat 

problemen och menar allvar i sina försök att ta tag i dem. 

 

Det kan vidare noteras att få regleringsmetoder kan sägas vara inriktade på att 

huvudsakligen förbättra likviditeten på marknaden och med detta öka allmänhetens 

förtroende. Alla påföljdsåtgärder riktar sig primärt istället mot att avskräcka insidern 

med fingret på köpknappen. Det som anfördes i föregående stycke om att alla ingrepp 

har en preventiv signaleringseffekt kan icke desto mindre utsträckas till att även gälla 

förtroendeskapande åtgärder. All form av prevention torde lugna marknaden och öka 

dess förtroende i någon grad. Måhända bör därför inte försöka skiljas mellan 

preventiva och förtroendeökande metoder. 

 

Tabellen med föreslagna ingrepp läggs nu åt sidan och uppsatsen tar istället klivet över 

till den rättsdogmatiska delen, där dock tillfälle ges att återkomma till några av de 

beskrivna åtgärderna emedan dessa utgör en del av MAD eller dess föregångare. 
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4  Reglering av insiderhandel förr och nu 

Den sammanfattande inledningen i kapitel 2 behandlade vilka handlingar som innebär 

insiderhandel, att insiderhandel skadar allmänhetens förtroende och att regleringen 

därför velat förebygga och förbjuda dessa gärningar. Marknadsmissbruksförordningen 

är den tredje EU-regleringen i ordningen som försöker åstadkomma detta. Uppsatsen 

går nu därför in på hur insiderregleringen har utvecklats genom årens lopp till vad den 

är idag, tillsammans med dess praxis och kompletterande reglering. Det kan påminnas 

om att avsnittet inte utgör en heltäckande beskrivning av marknadsmissbruks-

direktivet och att relevanta bestämmelser även behandlas i sitt sammanhang med 

MAR-förslaget i kapitel 5. 

 

4.1  Insiderdirektivet 

Vägen fram till EU-harmonisering av insiderhandel har ingalunda varit spikrak. 

Segrérapporten föreslog år 1969 reglering av insynspersonernas handel inom de bolag 

där de hade insyn.102 Rapporten inspirerade EU-kommissionen till ett förslag om 

tystnadsplikt och förbud mot korttidsaffärer. När detta förslag inte gick igenom 

utfärdade EU-kommissionen ett påbud, vilket dock endast ett fåtal länder valde att 

efterfölja.103 

 

Den första gemensamma EU-rättsliga regleringen av insidehandel kom först 1989 i och 

med rådets direktiv 1989/592/EEG [cit. Insiderdirektivet].104 Syftet bakom insider-

direktivet var en harmonisering av reglerna för att effektivisera bekämpningen av 

insiderhandel, vilket i preambeln uttrycktes som att aktiemarknaden är viktig för 

företagens finansiering och att en effektiv marknad därför är beroende av 

investerarnas förtroende. Att tillåta insinderhandel, där någon kan berika sig på andras 

okunskap skulle därför undergräva detta förtroende.105 Det bör noteras, som läsaren 

nog också redan märkt, att dessa skäl senare överförts oförändrade till MAD. 

                                                 
102 EU-kommissionen, The Development of a European Capital Market, Bryssel, 1966, s.31, & Af 

Sandeberg, s.55. 

103 Af Sandeberg, s.55. 

104 Rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 angående samordning av regler om insider-

handel [cit. insiderdirektivet]. 

105 Insiderdirektivet, preambeln. 
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I insiderdirektivets artikel 2.1 förbjöds en insider med tillgång till icke-offentliggjord 

kurspåverkande information att göra affärer. Även den som fått tips av en sådan insider 

var enligt samma artikel underkastad handelsförbudet för egen del, men kunde 

obehindrat handla åt andra personer eller ge dessa råd.106 Avgränsningarna av de 

värdepapper och den personkrets som omfattades av reglerna var således snäva, men 

direktivet utgjorde ett s.k. minimidirektiv med möjlighet för medlemsstaterna att 

utfärda strängare regler.107 Således gav exempelvis artikel 6 en möjlighet att i flera 

avseenden utvidga reglerna från att gälla primära insiders som fått informationen på 

grund av sin insynsställning (t.ex. styrelseledamöter) till även sekundära insiders som 

erhållit informationen av de förra. 

 

Insiderinformation definierades i artikel 1 som "icke offentliggjord information av 

specifik natur, som hänför sig till en eller flera emittenter av överlåtbara värdepapper 

eller till ett eller flera överlåtbara värdepapper och som, om den offentliggjordes, skulle 

kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset för det eller de ifrågavarande 

överlåtbara värdepapperen” 

 

 

4.2  Marknadsmissbruksdirektivet 

Efter att insiderdirektivet införts skedde stora förändringar och snabb utveckling på 

finansmarknaderna. Diskrepansen mellan EU-staternas skilda lagstiftningar och de nya 

frågor som uppkommit ledde tilll behovet av ett nytt marknadsmissbruksdirektiv108, 

eller MAD som författaren valt att förkorta direktivet (eng. Market Abuse Directive). 

 

Precis som beskrevs i del 2 så är syftet med MAD att dels säkerställa finans-

marknadernas integritet och slå vakt om investerarnas förtroende för dessa marknader, 

samt dels att harmonisera reglerna om marknadsmissbruk.109 

 

MAD:s nya definition av insiderinformation i artikel 1.1 har redan behandlats i del 2.1. 

                                                 
106 Af Sandeberg, s.38-39. 

107 Af Sandeberg s.33. 

108 Prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk, s.36 [cit. Prop. 2004/05:142]. 

109 Prop. 2004/05:142, s.33 & af Sandeberg & Sevenius, s.248. 
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MAD kan ses som en komplettering av Insiderdirektivet som utvidgats till att i artikel 

1.2a även reglera förfarandet att ge falska signaler om pris, tillgång eller efterfrågan på 

finansiella instrument, vilket kom att benämnas otillbörlig marknadspåverkan.110 

(Denna uppsats omfattar dock som sagt inte detta förfarande.) 

 

Insiderhandelsförbudet i MAD förblev emellertid i stort sett oförändrat jämfört med 

Insiderdirektivet.111 En skillnad var dock att förbudet formulerades om från att gälla 

den som drar nytta av sina fulla insikter till den som utnyttjar sin insiderinformation för 

att handla eller förmå någon att göra detta. Detta har dessvärre lett till nationella lag-

stiftningar med olika definitioner av begreppet utnyttjande av insiderinformation112, 

och som ska visas i del 4.3, en viss osäkerhet i praxis. 

 

MAD gäller enligt dess tionde artikel all handel med finansiella instrument på reglerade 

marknader oavsett om handeln sker i hemlandet eller i någon annan medlemsstat. 

Även finansiella instrument som ansökt om upptagande på en reglerad marknad och 

direkttransaktioner, det vill säga transaktioner mellan två parter utanför marknaden 

omfattas enligt artikel 9 i vissa fall likaså av förbudet.113 

 

Direktivet innehåller i artikel 6 flera bestämmelser för att förebygga marknads-

missbruk, såsom offentliggöranderegler av insiderinformation för emittenter (bolaget 

som gett ut det finansiella instrumentet, exempelvis aktier), för att få ut informationen 

till marknaden så att den inte längre löper risk att missbrukas.114 (För utförligare 

resonemang om detta hänvisas till avsnitt 3.4.2.) Artikel 6 i MAD ställer även krav på 

mäklare som yrkesmässigt utför transaktioner att anmäla misstankar om insiderhandel 

och insynspersoner att anmäla transaktioner i sina innehav. 
                                                 
110 Prop. 2004/05:142, s.36. 

111 Jacobson, Hans & Lycke, Johan, Marknadsmissbruksdirektivet och dess genomförande i Sverige, 

Europarättslig tidsskrift, 2005:2, s. 305 [cit. Jacobson & Lycke]. 

112 EU-kommissionen, Call for evidence. Review of Directive 2003/6/EC on insider dealing and market 

manipulation (Market Abuse Directive), 20 april, 2011, s.11-12. 

113 Jacobson & Lycke, s.304 & 310. 

114 EU-Kommissionens avdelningar, SEC(2011) 1217 final, Comission staff working paper, impact 

assessment, accompanying the proposals for Market Abuse Regulation and a new Market Abuse 

Directive, 2011, s.11, [cit. EU-kommissionens konsekvensanalys] & Prop. 2004/05:142, s.36. 
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Direktivet använde sig av kommittéförfarandet i den då nya och snabbare Lamfalussy-

modellen, vilket fick till följd att MAD kompletterades med tre genomförandedirektiv 

och en förordning i syfte att fylla ut de allmänna principerna.115 Lamfalussymodellen 

används enligt artikel 6.10 för att undvika det sedvanliga, byråkratiska lagstiftnings-

arbetet och istället snabbt kunna ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, så att 

direktivet inte blir inaktuellt lika snabbt som sin föregångare.116 Av genomförande-

direktiven kan i sammanhanget som exempel särskilt direktiv 2003/124/EG nämnas, 

vilket innebär en specificering av insiderinformationens särskilda natur.117 

 

 

4.3 EU-rättspraxis: Spector Photo Group 

Ett utomordenligt sätt att avgöra hur effektivt regleringen fungerar i praktiken kan vara 

att studera rättspraxis, särskilt givetvis prejudicerande sådan. Från EU-domstolen finns 

dessvärre bara ett aktuellt rättsfall som är av relevans för uppsatsen. Detta rättsfall har 

kommit att kallas Spector Photo Group. 

 

4.3.1  Bakgrund och tolkningsfrågor 

En domstol i Belgien begärde under 2008 ett förhandsavgörande från EU-domstolen 

angående förbudet mot insiderhandel i artikel 2 i MAD. Den av frågorna från den 

nationella domstolen som är av intresse för framställningen rörde tolkningen av 

begreppet utnyttjande av insiderinformation.118 

 

Spector Photo Group NV [cit. Spector] var i början av 2000-talet noterat på börsen i 

Belgien och tillämpade ett optionsprogram för de anställda med möjlighet för dessa att 

anskaffa aktier i Spector. Spector förfogade över ett antal egna aktier som i första hand 

skulle användas om optionerna utnyttjades och resterande antal aktier skulle förvärvas 

                                                 
115 Prop. 2004/05:142, s.37. 

116 MAD, preambeln, p.8 & 42. 

117 EU-kommissionens direktiv 2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller definitioner och offentliggörande av insider-

information och definition av otillbörlig marknadspåverkan. 

118 EU-domstolens dom den 23 december 2009 i mål C-45/08 Spector Photo Group mot Comissie voor 

het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, p.19 [cit. Spector Photo Group]. 
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över marknaden.119  

 

I maj 2003 underrättade Spector börsen om bolagets planerade återköp om 45 000 

aktier. Bolaget köpte totalt 27 773 aktier vid sex tillfällen mellan maj och augusti år 

2003. De fyra första transaktionerna omfattade vardera 2000 aktier men de två sista 

köpen rörde totalt 19 773 aktier till ett snittpris på 9,97 €.120 Inlösenpriset för 

optionerna var satt till 10,45 €. Spector rapporterade kort därefter resultat och 

affärsplaner som fick aktiekursen att rusa och vid årsskiftet samma år hade aktiekursen 

stigit till 12,50 €.121 

 

Den 28 november 2006 beslutade den belgiska motsvarigheten till svenska Finans-

inspektionen att de två sista transaktionerna var att se som olagliga insider-

transaktioner. I beslutet angavs att inköpsmönstret i form av antal aktier och prislimit 

hade ändrats samt att köpet fått en brådskande karaktär som inte kunde förklaras på 

annat sätt än att Spector hade haft vetskap om att aktiekursen skulle stiga efter 

rapporten, vilket skulle leda till en fördyring av bolagets aktieåterköp.122 

 

Efter att Spector överklagat ställde nationella domstolen en (något komplicerad) 

tolkningsfråga till EU-domstolen som handlade om utifall begreppet utnyttjande av 

insiderinformation skulle tolkas såsom att ett förfogande över insiderinformation alltid 

utgör ett utnyttjande av denna. Om svaret på denna fråga var nej ville domstolen i en 

följdfråga få klart för sig om det behövdes ett medvetet beslut om utnyttjande av 

insiderinformationen. För det fall beslutet inte måste vara skriftligt undrade domstolen 

även om det krävdes att beslutet om utnyttjande framgick av faktorer som inte kunde 

tolkas på annat sätt än att utnyttjande förelåg, eller om det räckte med att dessa 

faktorer kunde tolkas på detta sätt.123 

 

 

                                                 
119 Spector Photo Group, p.11. 

120 Spector Photo Group, p.12-13. 

121 Spector Photo Group, p.14. 

122 Spector Photo Group, p.15. 

123 Spector Photo Group, p.23. 
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4.3.2  EU-domstolens dom 

EU-domstolen slog inledningsvis fast att artikel 2 i MAD inte uttryckligen innehåller 

något subjektivt rekvisit om själva bevekelsegrunderna bakom insidertransaktionen.124  

I tolkningen av insiderdirektivet hade vissa medlemsstater tolkat in ett subjektivt 

rekvisit och gemenskapslagstiftaren avsåg med MAD att rätta till detta förhållande så 

att artikel 2 i MAD skulle innefatta en rent objektiv definition av insiderhandel.125  

 

Istället presumeras enligt EU-domstolen, det subjektiva rekvisitet när alla andra rekvisit 

i artikel 2.1 är uppfyllda, förutsatt att detta inte strider mot oskuldspresumtionen i 

artikel 6.2 i Europakonventionen.126 En transaktion innebär ett flertal beslut och det 

kan i allmänhet uteslutas att den som genomför transaktionen kunde agera utan insikt i 

vad han eller hon faktiskt gjorde. Det anses även i princip att en person med tillgång till 

insiderinformation övervägt denna information i sin beslutsprocess.127 

 

Ett effektivt genomförande av direktivet uppnås enligt EU-domstolen genom en enkel 

konstruktion utan möjlighet att försvara sig på subjektiva grunder.128 Att något 

subjektivt rekvisit inte framgår explicit betyder dock inte att varje förfogande av 

insiderinformation skulle vara förbjudet då i sådana fall även transaktioner utan skada 

för direktivets skyddsintresse skulle förbjudas.129 

 

En målsättning i MAD är likabehandling av parterna i en börstransaktion och aktörer 

med insiderinformation förbjuds därför att utnyttja denna information som fördel mot 

sin avtalspart.130 En insider som handlar i de instrument i vilka han har insider-

information presumeras ha utnyttjat informationen såsom sägs i artikel 2.1 i MAD, så 

länge som rätten till försvar och motbevisning av presumtionen beaktas.131 

                                                 
124 Spector Photo Group, p.32. 

125 Spector Photo Group, p.33. 

126 Spector Photo Group, p.36 & 39. 

127 Spector Photo Group, p.36. 

128 Spector Photo Group, p.37. 

129 Spector Photo Group, p.45-46. 

130 Spector Photo Group, p.52. 

131 Spector Photo Group, p.54. 
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I vissa transaktioner kan det tänkas att någon förfogar över insiderinformation utan att 

utnyttja denna enligt artikel 2.1 i MAD.132 Ett exempel från ingressen till MAD är att ett 

företag har tillgång till information om ett annat bolag och använder denna för att ge 

ett offentligt uppköpserbjudande överstigande aktiekursen för det bolaget, vilket inte 

skadar de intressen som direktivet är tänkt att skydda.133 

 

Domstolen fastslår med beaktande av dessa resonemang att förfoganderekvisitet i 

artikel 2.1 i MAD ska tolkas med hänsyn till direktivets ändamål - att bevara finans-

marknadens integritet och att höja investerarnas förtroende.134 Förtroendet kräver lika-

behandling och skydd mot otillbörligt utnyttjande av insiderinformation och det är 

därför bara utnyttjanden som strider mot direktivets syfte som ska ses som förbjuden 

insiderhandel. 

 

Sammanfattningsvis besvaras frågorna om tolkningen av artikel 2.1 i MAD på så sätt att 

en transaktion av en person som förfogar över insiderinformation anses vara ett 

utnyttjande såsom avses i denna artikel, men rätten till försvar och motbevisande av 

presumtionen måste beaktas.135 Frågan om överträdelse av förbudet måste avgöras 

mot direktivets syfte om att tillförsäkra marknadens integritet och höja investerarnas 

förtroende. Detta förtroende baseras på likabehandling av marknadsaktörerna och 

skydd mot ett otillbörligt nyttjande av insiderinformation.136 Detta resonemang av EU-

domstolen har emellertid inte fått stå oemotsagt i doktrinen. 

 

4.3.3   Kritiken i doktrinen 

Det är inte framställningens primära syfte att tolka avgörandet i Spector Photo Group, 

men något skall ändå sägas om kritiken mot domen.137 Jesper Lau Hansen [cit. Lau 

Hansen] anser att lösningen med presumtionen är sund men att den inte svarar på vad 

                                                 
132 Spector Photo Group, p.55-56. 

133 MAD, preambeln, p.29-30, & Spector Photo Group, p.59. 

134 Spector Photo Group, p.61. 

135 Spector Photo Group, p.62. 

136 Spector Photo Group, p.62. 

137 För ytterligare resonemang om domen utöver följande kritik se Knuts, 2010, s.690ff. 



37 
 

som avses med användning.138  

 

Att definiera utnyttjande av insiderinformation som att låta sig påverkas av insider-

information blir ett cirkelresonemang som inte svarar på vad som avses med att låta sig 

påverkas, och därför inte heller ger någon ledning om hur presumtionen kan mot-

bevisas.139 Lösningen enligt Lau Hansen är att definiera insiderinformation som en (fritt 

översatt från engelska) ”informationsmässig fördel gentemot andra möjliga handels-

partners” där viljan måste vara att aktivt nå de fördelarna informationen ger, oavsett 

om detta senare faktiskt görs eller inte.140 Om detta inte sker aktualiseras aldrig insider-

handelsförbudet. 

 

Lars Klöhn kritiserar att EU-domstolen istället för en särskild regel skapar en allmän 

princip om likabehandling, då denna princip inte säger något om geografiska, 

kronologiska eller materiella aspekter.141 Det är även enligt honom oklart om lika-

behandlingsprincipen gäller sekundära insiders och i vilken utsträckning den kan 

tillhandahållas på en effektiv marknad.142 

 

 

4.4  Kompletterande reglering 

Uppsatsens ambition utgörs av att utreda de nya marknadsmissbruksreglerna (MAR 

och MAD2) men även andra instrument syftar till att garantera en effektiv finans-

marknad. Två av dessa, MiFID och öppenhetsdirektivet kommer presenteras i det 

följande. 

 

 

                                                 
138 Lau Hansen, Jesper, What constitutes insider dealing? – The Advocate General’s opinion in Case 45/08 

Spector Photo Group, International and Comparative Corporate Law Journal, 3 November, 2009, s.13 [cit. 

Lau Hansen]. 

139 Lau Hansen, s.13. 

140 Lau Hansen, s.13. 

141 Klöhn, Lars, The European Insider Trading Regulation after ECJ’s Spector Photo Group-decision, 

European Company and Financial Law Review, febreuari, 2010, s.366, [cit. Klöhn]. 

142 Klöhn, s.366. 
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4.4.1  MiFID 

För helhetsbildens skull ska några rader här ägnas åt direktiv 2004/39/EG om 

marknader för finansiella instrument [cit. MiFID]143 då reglerna delar målsättning med 

MAR. MiFID-direktivets syfte är likt MAR att harmonisera reglerna för värdepappers-

handel och att öka investerarnas förtroende för EU:s finansiella marknader.144 MiFID är 

ett kombinerat minimi- och fullharmoniseringsdirektiv som enligt MiFID artikel 26 

syftar till att upptäcka insiderhandel. 

 

Detta görs bland annat enligt MiFID artikel 43.1 genom åläggande av medlemsstaterna 

att säkerställa att effektiva system och förfaranden för övervakning av transaktionerna 

på marknadsplatserna upprättas. MiFID är således ett viktigt komplement till MAR, vars 

ömsesidiga beroende för övrigt illustreras av att EU:s representanter inväntar de nya 

och uppdaterade MiFID-reglerna för korrekta korsreferenser innan MAR tillåts träda i 

kraft.145 

 

MiFID ska nämligen precis som MAD ersättas med en kombination av en förordning – 

MiFIR och ett nytt MiFID-direktiv.146 Förhandlingar mellan rådet, EU-kommissionen och 

Europaparlamentet skedde under hösten 2013 och resulterade nyligen i en överens-

kommelse mellan rådet och EU-parlamentet.147 Magnituden av MiFIR gör det dock 

svårt att på detta begränsade utrymme dra några större slutsatser angående den 

framtida regleringen. 

 

 

                                                 
143 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000//12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG [cit. MiFID]. 

144 Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden, s.1 & 432. 

145 EU-kommissionen, MEMO/13/773, pressmeddelande publicerat den 10 september 2013, & Europa-

parlamentets lagstiftningsresolution, s.1.  

146 Svenska fondhandlareföreningen, Sammanfattning EU-reglering, september, 2013, s.22 [cit. Svenska 

Fondhandlareföreningen]. 

147 Svenska fondhandlareföreningen, s.22 & EU-kommissionen, Markets in Financial Instruments (MiFID); 

Comissioner Michel Barnier welcomes the agreement in trilogue on revised European rules, MEMO/14/15, 

den 14 januari, 2014. 
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4.4.2 Öppenhetsdirektivet 

Ett annat direktiv av intresse är öppenhetsdirektivet 2004/109/EC148  som på ett sätt 

som påminner om MAD artikel 6 kräver transparens och öppenhet från börsbolagens 

sida genom regelbundet informationsflöde till marknaden. För börsbolagen betyder 

detta offentliggörande av års-, halvårs- och kvartalsrapporter, löpande information om 

rösträttsfördelning samt sådan s.k. ad hoc-information (insiderinformation) som avses i 

MAD.149 

 

I juni 2013 antogs ändringsdirektivet 2013/50/EG150 som berör vissa ändringar i 

öppenhetsdirektivet. Ändringsdirektivet har alltjämt inte trätt i kraft men är färdig-

behandlat och en politisk överenskommelse har nåtts.151  

 

En viktig anledning till att ändra reglerna var att vissa instrument inte omfattades av 

reglerna vilket möjliggjort för finansaktörer att bygga stora positioner i börsbolag utan 

att offentliggöra detta.152 EU-kommissionen föreslog även att skyldigheten att 

rapportera varje kvartal skulle minskas till två gånger om året för små och medelstora 

företag då kvartalsrapportsystemet både är dyrt och leder till så kallad kvartals-

kapitalism, det vill säga kortsiktighet på marknaderna.153  

                                                 
148 Europaparlamentets och rådets direktiv 200/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av 

insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en 

reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG. 

149 EU-kommissionen, Revised Directive on transparency requirements for listed companies (Transparency 

Directive) – frequently asked questions, MEMO/13/544, den 12 juni, 2013. 

150 Europarlamentet och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar 

om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till 

allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpnings-

föreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG. 

151 Svenska Fondhandlareföreningen, s.41. 

152 EU-kommissionen, KOM(2011) 683 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om 

emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av 

kommissionens direktiv 2007/14/EG, s.5 [cit. EU-kommissionens ändringsförslag till öppenhetsdirektivet]. 

153 EU-kommissionens ändringsförslag till öppenhetsdirektivet, s.5. 
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Rapporteringsfrekvensen överlämnades emellertid till slut istället åt medlemsstaterna 

själva att besluta om.154 

 

 

4.5 Sammanfattning och personliga reflektioner 

Insiderdirektivet och dess efterträdare MAD har samma syften, att skydda finans-

marknadernas integritet och bevara allmänhetens förtroende. De båda direktivens 

definitioner av insiderinformation tycks om man jämför dem vara i allt väsentligt 

identiska och förbudet mot insiderhandel likaså, med undantag för att MAD förbjuder 

utnyttjande av insiderinformationen jämfört med insiderdirektivets rekvisit som 

reglerade förfarandet att ”dra nytta av” informationen. Nyheter i MAD finns dock i form 

av regler om att insiderinformation ska offentliggöras av emittenter, att insyns-

personers transaktioner ska anmälas och att mäklare måste rapportera misstänkt 

insiderhandel. Dessutom tillåter MAD utfyllande av direktivets allmänna principer med 

genomförandedirektiv via Lamfalussymodellen.  

 

Relevant rättspraxis består av fallet Spector Photo Group där frågan var om ett 

förfogande av insiderinformation alltid utgör ett utnyttjande av denna, alternativt om 

det behövs ett skriftligt eller manifesterat beslut. EU-domstolen fastslog att vid ett 

förfogande så presumeras utnyttjande, med förbehåll för rätten till försvar och mot-

bevisning. Överträdelsefrågan måste enligt EU-domstolen avgöras mot direktivets 

syfte, som baseras på likabehandling av marknadsaktörerna och skydd mot ett 

otillbörligt nyttjande av insiderinformation. 

 

Beträffande viktig kompletterande reglering finns MiFID, som har samma målsättningar 

som MAD och därför syftar till att upptäcka insiderhandel samt för detta ändamål 

innehåller bestämmelser om upprättande av effektiva övervakningssystem. Vidare 

ställer öppenhetsdirektivet upp regler för offentliggörande av viss periodisk 

information, vilken typiskt sett brukar vara av insiderkaraktär. 

 

 

                                                 
154 Svenska Fondhandlareföreningen, s.41. 
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5  Förslagen till ny marknadsmissbruksreglering 

Efter utflykten till kompletterande reglering återvänder uppsatsen i detta kapitel till 

insiderhandelsreglerna, och då först i form av hur EU-kommissionen motiverar 

förslaget till ny marknadsmissbruksreglering. Sedermera gås MAR-förslaget igenom i 

för uppsatsen relevanta delar, kapitel för kapitel och artikel för artikel. Avslutningsvis 

behandlas det nya marknadsmissbruksdirektivet och dess tillhörande straffrättsliga 

bestämmelser. 

 

 

5.1  Bakgrund och syfte bakom EU-kommissionens förslag 

Analysen av MAR-förslaget påbörjas i inledningen till EU-kommissionens slutgiltiga 

förslag till ny marknadsmissbruksreglering. Det kan inledningsvis noteras att förslaget 

ändrades under år 2012 p.g.a. den så kallade Liborskandalen där det kom fram att den 

engelska styrräntan London Interbank Offered Rate [cit. Libor] manipulerats av Barclays 

- en av Storbritanniens och världens största banker.155 Denna korrigering till trots så är 

EU-kommissionens ursprungliga förslag intakt i alla delar som är relevanta för denna 

uppsats, varför det också är det första förslaget som studeras i det följande. 

 

Vad gäller bakgrunden till förslaget så blev betydelsen av marknadernas integritet 

uppenbar för EU:s representanter i och med finanskrisens stora konsekvenser. Av den 

anledningen fastslog högnivågruppen för finansiell tillsyn i EU i sin rapport [cit. De 

Larosière-rapporten] att “ett sunt företagsramverk i den finansiella sektorn” måste 

bygga på rättvisa, starka och avskräckande påföljdssystem mot alla finansiella brott och 

att dessa påföljder måste kunna kontrolleras på ett effektivt sätt.156 

 

EU-kommisionen gjorde även en översyn över de befintliga befogenheterna vad gäller 

sanktioner i finansiella tjänstesektorn och deras praktiska tillämpning i syfte att främja 

                                                 
155 EU-Kommissionen, Libor scandal: Commission proposes EU-wide action to fight rate-fixing, IP/12/846, 

25 juli, 2012 & Landelius, Gustav & Lycke, Johan, Nya föreslagna EU-regler om marknadsmissbruk, Ny 

Juridik 3:2012, s.19. 

156 The high level group on Financial Supervision in the EU, report, Bryssel, den 23 februari, 2009, s.23 

[cit. De Larosière-rapporten] & EU-kommissionens MAR-förslag, s.2. 
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ett sammanflätande av påföljder inom all tillsynsverksamhet.157  

 

MAR-Förslaget syftar, precis som sina föregångare, till att "öka marknadens integritet 

och förbättra investerarskyddet" och samtidigt verka för enhetliga regler samt göra 

värdepappersmarknaderna mer attraktiva för anskaffning av kapital.158 

 

Marknadernas och teknologins utveckling har enligt EU-kommissionen orsakat luckor i 

regleringen av nya marknader, plattformar och instrument.159 Tillsynsmyndigheterna 

saknar vidare enligt EU-kommissionen viss information och vissa befogenheter vilket i 

kombination med att påföljder inte finns eller inte avskräcker tillräckligt väl leder till att 

tillsyn över direktivet inte kan ske på ett effektivt sätt.160 MADs otydliga definitioner av 

centrala begrepp underminerar också direktivets effektivitet.161 

 

EU-Kommissionens konsekvensanalys av alternativen från remissinstanserna innehöll 

åtgärder för samtliga dessa problem bedömda i effektivitets- och ändamåls-

hänseende.162 Slutsatserna var att marknadens integritet kommer förbättras av att det 

klargörs vilka instrument och marknader som omfattas genom att reglera de nya 

marknaderna och instrumenten. Det blir även lättare att upptäcka insiderhandel om 

myndigheterna tilldelas de befogenheter som de behöver för att göra utredningar.163 

Påföljdssystemen förbättras enligt kommissionen genom minimiprinciper för admini-

strativa åtgärder och påföljder. 

 

Efter att nu ha tagit del av EU-kommissionens målsättningar är det dags att gå över till 

förslagets fem kapitel i detalj. 

                                                 
157 EU-kommissionen, KOM(2010) 716, meddelande från EU-kommissionen till Europaparlamentet, 

rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommitten om att förstärka sanktions-

systemen i den finansiella tjänstesektorn, den 12 januari 2011, s.2 [cit. EU-Kommissionens meddelande 

om att förstärka sanktionssystemen]. 

158 EU-kommissionens MAR-förslag, s.3. 

159 EU-kommissionens MAR-förslag, s.3. 

160 EU-kommissionens MAR-förslag, s.3. 

161 EU-kommissionens MAR, förslag, s.3. 

162 EU-kommissionens MAR-förslag, s.4. 

163 EU-kommissionens MAR-förslag, s.4. 
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5.2  Förslaget till ny marknadsmissbruksförordning 

 

5.2.1 Allmänna bestämmelser och definitioner 

Handeln med finansiella instrument har spridit sig från de traditionella börserna till 

MTF- och OTF-plattformar (en form av handelsplatser med lägre lagkrav än reglerade 

marknader) där handel istället kan ske med s.k. OTC-instrument som handlas över disk 

(jfr eng. Over The Counter instrument). Detta har försvårat övervakningen av insider-

handel då MAD inte är tillämplig på sådana affärer. Utredningen har därför funnit att 

tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta även dessa marknader och 

instrument för att undvika så kallat regleringsarbitrage (d.v.s. att insiderhandeln utförs 

från landet med den för insiders mest förmånliga lagstiftningen).164 

 

Förbudet i MAD gäller finansiella instrument och är därför inte tillämpligt i andra 

situationer såsom handel på spotmarknader (marknader där leverans av det som köps 

sker direkt) relaterade till finans- och derivatmarknader, trots att relationerna mellan 

dessa marknader möjliggör insiderhandel.165 Avsaknaden av definitioner för insider-

information på råvaruderivatmarknaden idag betyder att insiderinformation från spot-

marknaden avseende olja exempelvis skulle kunna användas för att handla finansiella 

instrument i ett oljebolag eller vice versa.166 EU-kommissionen föreslår därför att 

transaktioner på spotmarknaden som har inverkan på finans- eller derivatmarknaderna 

inkluderas i förordningen.167 

 

Insiderinformation kan i vissa fall missbrukas redan innan skyldigheten för emittenten 

(företaget som emitterat de finansiella instrumenten) att offentliggöra informationen 

uppkommit, t.ex. i allmänna läget för avtalsförhandlingar eller dessa förhandlingars 

provisoriskt godkända villkor.168 Sådan information kan vara relevant för investerare 

och bör därför betecknas som insiderinformation. Även om informationen inte är 

tillräckligt exakt för att skyldighet att offentliggöra ska uppstå för emittenten så bör 

                                                 
164 EU-kommissionens MAR-förslag, s.7. 

165 EU-kommissionens MAR-förslag, s.6-7 

166 Europaparlamentets lagstiftningsresolution, preambeln, p.15 & EU-kommissionens MAR-förslag, s.7. 

167 EU-kommissionens MAR-förslag, s.7. 

168 EU-kommissionens MAR-förslag, s.9. 
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förbudet mot insiderhandel gälla.169 

 

5.2.2 Offentliggörande av insiderinformation 

Som nämnts i föregående stycke ska medlemsstaterna enligt artikel 6.1 MAD tillse att 

emittenterna av finansiella instrument offentliggör information som direkt berör 

emittenterna till allmänheten så snart som möjligt.170 Uppskjutande av offentlig-

görandet kan ske enligt villkoren i artikel 6.2. Nyheterna i MAR är att emittenterna 

föreläggs att omdelbart informera behörig myndighet om ett sådant uppskjutande-

beslutet och myndigheterna ges vidare möjlighet att i efterhand utreda om villkoren för 

uppskjutande av offentliggörandet var uppfyllda.171 

 

I MAD artikel 6.4 föreskrivs att varje person med ledande befattning (insynsställning) i 

något bolag ska rapportera samtliga transaktioner som utförts i det bolaget för dennes 

räkning till behörig myndighet för allmänt offentliggörande. Då sådan rapportering är 

viktig för att avråda ledningspersoner och styrelsen i bolagen från olaglig insiderhandel 

och ger information till marknadens prisbildning så införs i MAR ett klargörande om att 

varje transaktion utförd av en person som agerat på en sådan ledande befattnings-

havares vägnar, eller ”varigenom en person i ledningen pantsätter eller lånar ut sina 

aktier” måste rapporteras.172 Tröskelvärdet för rapporteringsskyldigheten sätts för alla 

medlemsstater till 20 000 euro per person och år. 

 

Ett annat viktigt mål med MAR är att minska de administrativa bördorna för små och 

medelstora företag eftersom kostnaderna och regelkrånglet skulle få dessa bolag att 

undvika notering på börsen.173 Små och medelstora företag på en tillväxtmarknad (en 

MTF enligt vad som avses i det nya MiFID-direktivet) tillåts offentliggöra insider-

information på ett förenklat sätt, via marknadsplatsen istället för den egna 

hemsidan.174 Dessa företag undantas dessutom från de s.k. loggboksreglerna om att 

                                                 
169 EU-kommissionens MAR-förslag, s.9. 

170 EU-kommissionens MAR-förslag, s.10. 

171 EU-kommissionens MAR-förslag, s.10. 

172 EU-kommissionens MAR-förslag, s.11. 

173 EU-kommissionens konsekvensanalys, s.29-30 

174 EU-kommissionens MAR-förslag, s.10-11. 
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upprätta listor över anställda med tillgång till insiderinformation. 

 

5.2.3 Tillsynsmyndigheternas befogenheter 

I tillsynsmyndigheternas befogenheter att begära in upplysningar av envar enligt MAD 

artikel 12.2.b finns en lucka vad gäller spotmarknaden för råvaror som helt saknar 

transparensregler om rapporteringsskyldighet till myndigheter etc., vilken nu i och med 

MAR täpps till genom att myndigheterna ges tillträde till handelssystemen på spot-

marknaderna.175 

 

De behöriga myndigheterna ska vidare kunna beslagta handlingar och ges därför 

tillträde till privata lokaler för att kunna upptäcka insiderhandel.176 Tillträde till privata 

lokaler gäller i synnerhet i de fall där myndigheten begärt upplysningar av en individ 

utan att denne hörsammat denna begäran, alternativt när det finns rimlig anledning att 

tro att begäran inte kommer att åtlydas eller de handlingar och upplysningar som avses 

skulle undanröjas, manipuleras eller förstöras.177 I dagsläget har inte alla behöriga 

myndigheter tillträde till privata lokaler eller ens befogenhet att beslagta handlingar, 

vilket hämmar deras tillgång till nödvändiga bevis.178 

 

Med beaktande av de grundläggande rättigheterna till respekt för privat och familjeliv 

samt skydd för personuppgifter får tillträde till privata lokaler för att beslagta 

dokument endast ges om om domstolen i det berörda medlemslandet ger sitt 

förhandsgodkännande i enlighet med nationell lag, och det rimligen kan antas att 

dokumenten i fråga har relevans som bevismaterial.179 Då förbudet omfattar gemene 

man ges de behöriga myndigheterna tillgång till uppgifter som förvaras av både värde-

pappersföretag, individerna själva och i databaser hos icke-finansiella företag. 

                                                 
175 EU-kommissionens MAR-förslag, s.11. 

176 EU-kommissionens MAR-förslag, s.11. 

177 EU-kommissionens MAR-förslag, s.11. 

178 EU-kommissionens avdelningar, SEK(2011) 1218 slutlig, Arbetsdokument från kommissionens 

avdelningar, sammanfattning av konsekvensanalysen, följedokument till förslagen till marknads-

missbruksförordning och nytt marknadsmissbruksdirektiv, 2011, s.3, [cit. Sammanfattning av EU-

kommissionens konsekvensanalys]. 

179 EU-kommissionens MAR-förslag, s.12. 
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Tillsynsmyndigheterna får dessutom i och med MAR tillgång till uppgifter om tele- och 

datatrafik från teleoperatörerna eller de värdepappersföretag som exekverat trans-

aktionerna.180 Det bör observeras att trafikuppgifterna inte omfattar själva innehållet 

av vad som sägs i kommunikationen.181 Dessa uppgifter utgör icke desto mindre, som 

anfördes i del 3.3.1 viktiga bevis för att fastställa förövarens indentitet. Insiderhandel 

involverar vanligtvis två eller flera personer varimellan informationen förmedlas och 

uppgifter om tele och datatrafik är således ett viktigt bevis i frågan om insider-

information har överförts från en förstahandsinsider till någon annan som handlat på 

basis av informationen. Exempelvis en styrelseledamot som ringt och tipsat en 

familjemedlem, vilken direkt därefter lagt en order.182 Tele- och datatrafik kan förstås 

även identifiera gärningsmannen efter att de misstänkta transaktionerna gjorts. 

 

Emedan handel sker över gränserna är de nationella myndigheterna skyldiga att 

samarbeta med varandra och utbyta information, och här har ESMA en viktig 

samordnande roll.183 

 

5.2.4  Administrativa påföljder 

Finansmarknadernas ökade integration kan ha gränsöverskridande effekter och de 

nationella olikartade påföljdssystemen främjar regleringsarbitrage, vilket motverkar 

målen om marknadsintegritet samt öppenhet och insyn på EU:s inre marknad för 

finansiella tjänster.184 Nivåerna för de administrativa böterna och sanktions-

befogenheterna varierar mycket mellan medlemsstaterna och i MAR kommer därför 

införas minimibestämmelser för administrativa åtgärder, påföljder och böter.185 Alla 

vinster av insiderhandeln alternativt de förluster som undvikits ska återbetalas 

inklusive ränta och dessutom ska avgifter överstigande dessa belopp tillämpas i 

avskräckande syfte. 

 

                                                 
180 EU-kommissionens MAR-förslag, s.12. 

181 EU-kommissionens MAR-förslag, s.13. 

182 EU-kommissionens MAR-förslag, s.12. 

183 EU-kommissionens MAR-förslag, s.14. 

184 EU-kommissionens MAR-förslag, s.13. 

185 EU-kommissionens meddelande om att förstärka sanktionssystemen, s.7 & 9. 
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En ny angreppsmetod utgörs av skyddet för whistleblowers (jfr den svenska 

översättningen interna uppgiftslämnare), i och med att dessa kan ge användbar första-

handsinformation om insiderhandel i företaget de har eller har haft insyn i. MAR inför 

därför ett ändamålsenligt skydd genom ekonomiska incitament till de interna 

uppgiftslämnare som till myndigheterna lämnar viktig information vilken leder till att 

någon drabbas av ekonomiska påföljder.186 

 

MAR-förslaget hänvisar slutligen till att förordningens administrativa sanktioner även 

ska kompletteras med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga 

påföljder för de absolut allvarligaste överträdelserna.187 Dessa förs in i det nya 

marknadsmissbruksdirektivet MAD2 [cit. MAD2] som ska tillämpas med beaktande av 

MAR, vilket också därför blir nästa avsnitt i uppsatsen. 

 

 

5.3 Förslaget till nytt marknadsmissbruksdirektiv 

MAR ska som sagt kompletteras av ett nytt marknadsmissbruksdirektiv – MAD2 och 

dess straffrättsliga bestämmelser.188 Rådet och Europaparlamentet har nyligen, i 

december 2013 respektive januari 2014 närmare bestämt, godkänt EU-kommissionens 

MAD2-förslag.189 Det kommer därför på dessa grunder antas att detta förslag i 

nuvarande form blir genomröstat och gällande. 

 

Bakgrunden till MAD2-förslaget utgörs precis som för MAR av De Laroisère-rapporten 

och dess resonemang om behovet av ett starkt och effektivt övervaknings och 

påföljdssystem.190  

                                                 
186 EU-kommissionens MAR-förslag, s.14. 

187 EU-kommissionens MAR-förslag, s.14. 

188 EU-kommissionen, KOM(2011) 654 slutlig, Förslag till europaparlamentet och rådets direktiv om 

straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan [cit. EU-Kommissionens 

MAD2-förslag]. 

189 EU-kommissionen, Leading Parliamentary Committee backs criminal sanctions for market abuse, 

MEMO/14/6, den 9 januari, 2014 & EU-kommissionen, Statement by Vice-President Reding and 

Commissioner Barnier on trilogue agreement on criminal sanctions for market abuse, IP/13/1299, den 20 

december, 2013. 

190 De Laroisère-rapporten, s.23. & EU-kommissionens MAD2-förslag, s.2. 
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Kommissionen har som anfördes i 5.1 även publicerat ett meddelande om att 

straffrättsliga påföljder, i synnerhet fängelse, avskräcker och därav är nödvändiga, även 

om dessa kanske bara bör användas mot de allvarligaste brotten.191 Preventions-

effekten av straffrättsliga påföljder anges som högre än för administrativa sanktioner.192 

 

Problemen med dagens påföljder sägs vara att de varken får avsedd effekt eller 

avskräcker tillräckligt.193 Länderna har olika sanktionssystem där vissa inte ens infört 

straffrättsliga sanktioner, vilket leder till regleringsarbitrage på så sätt att förövarna kan 

utföra transaktionerna från länderna med mildaste påföljderna och minimiregler 

fordras således i preventivt syfte.194 MAD2-förslaget utgör därför ett s.k. minimidirektiv 

med möjligheter för medlemsstaterna att ytterligare skärpa påföljderna.195 

 

Förslaget inbegriper vidare en gemensam definition av brottet och erfordrar krimi-

nalisering av uppsåtlig insiderhandel, vilket likväl gäller anstiftan, medhjälp och försök 

till insiderhandel.196 Direktivet förbinder medlemsstaterna att vidta nödvändiga 

åtgärder för att dessa brott blir föremål för effektiva, proportionella och avskräckande 

straffrättsliga påföljder.197 Även juridiska personer kan efter att MAR införts bära straff-

rättsligt ansvar.198 

 

 

5.4 Sammanfattning 

EU-kommissionens förslag inkluderar inledningsvis nya marknader och instrument i 

reglerna samt klargöranden om att förbudet mot insiderhandel gäller även om 

offentliggörande av insiderinformationen inte måste utföras av emittenten, respektive 

att varje insynstransaktion av eller för en insynsperson måste rapporteras.  

                                                 
191 EU-kommissionens meddelande om att förstärka sanktionssystemen, s.14. 

192 EU-kommissionens MAR-förslag, s.14. 

193 EU-kommissionens MAD2-förslag, s.3. 

194 De Larosière-rapporten, s.23. 

195 EU-kommissionens MAD2-förslag, s.9. 

196 EU-kommissionens MAD2-förslag, s.5. 

197 EU-kommissionens MAD2-förslag, s.5. 

198 EU-kommissionens MAD2-förslag, s.6. 
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Emittenters beslut om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation ska 

meddelas tillsynsmyndigheterna, vilka ges möjlighet att i efterhand utreda om upp-

skjutandevillkoren var uppfyllda. Samtliga myndigheter ska även ges tillträde till privata 

lokaler för att beslagta handlingar samt tillgång till tele- och datatrafik. Slutligen införs 

miniminivåer för både administrativa och straffrättsliga påföljder, skadestånd som 

överstiger vinsterna samt skydd för whistleblowers. De personliga reflektionerna över 

förslagen ovan får vänta till nästa avsnitt. 
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6 Analys: leder förslagen till effektivare reglering 

Ett sätt att analysera EU-kommissionens förslag mot forskning och teorier om 

effektivitet kan vara att helt enkelt se hur mycket av forskningen som kommissionen 

tagit fasta på och om förslagen är väl vetenskapligt underbyggda, vilket görs i det 

följande. 

 

6.1 Utvidgat tillämpningsområde och förtydliganden 

Vad beträffar det första kapitlet i MAR-förslaget om att alla typer av instrument och 

handelsplattformar måste inkluderas för att effektiviteten i reglerna ska upprätthållas 

så förefaller detta vara så självklart att tidigare studier inte i något avseende tagit 

någon notis om detta. Det måste dock noteras att Lamfalussymodellen i MAD med sin 

mer flexibla lagstiftningsprocess inte hindrade MAD från att snabbt bli overksam eller 

rentav obsolet i många lägen. MAR har tillfälligt löst problemen från den teknologiska 

utvecklingen, men någon plan i MAR för att i framtiden slippa fortsätta korrigera 

reglerna med anledning av ny teknologi finns inte. 

 

Två klargöranden i MAR har gjorts. Dels förtydligas att förbudet att missbruka insider-

information gäller även innan emittenten (börsbolaget) blivit skyldiga att offentliggöra 

informationen, och dels fastslås när en insynsperson måste rapportera och vad som ska 

rapporteras (aktielån och pant etc.). Tydligare regler ökar domstolarnas kunskaper om 

regleringen enligt resonemanget i avsnitt 3.3.3 och risken för att domare friar någon på 

grund av okunskap eller att en individ fälls p.g.a. sina egna misstag härledda från en 

oklar reglering minskar i teorin. Det är inte lätt att bedöma betydelsen i praktiken, men 

att tydliga regler kan vara av viss vikt blev uppenbart i rättspraxisavsnittet och fallet 

Spector Photo Group. 

 

Förtydligandet av vad som ska insynsrapporteras stoppar dessutom kringgående av 

rapporteringsregeln via kapitalförsäkringar, vilket setts som en stor risk i det finansiella 

systemet.199 Till dags dato är det nämligen möjligt för insynspersoner att helt undgå 

rapportering genom att utnyttja ett kryphål där ett försäkringsbolag står som formell 

ägare till de finansiella instrumenten. 

                                                 
199 Finansinspektionen, risker i det finansiella systemet 2011, rapport den 15 november, 2011, s.28. 
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Ett tröskelvärde för rapporteringsskyldigheten sätts till 20 000 € per år och person, 

vilket får ses som rimligt i sammanhanget då omsättningen på small cap, Nasdaq 

OMX:s minsta börs uppgår till hundratals miljoner varje handelsdag.200 

 

Den fortsatta analysen inriktas nu på de övriga kapitlen i MAR vilka nu behandlas i 

samma ordning som tidigare. Precis som innan handlar det om offentliggöranderegler, 

tillsynsmyndigheternas befogenheter och sanktioner. 

 

 

6.2 Offentliggörande av insynshandel 

MAR föreslår att insynspersoner själva direkt ska rapportera transaktioner som utförts 

för deras räkning, istället för att gå via tillsynsmyndigheter och detta ska dessutom ske 

inom två affärsdagar efter transaktionen. Förslaget kan ställas i relation till den 

nuvarande svenska lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av 

finansiella instrument och dess § 6 som ger insynspersonerna hela fem handelsdagar 

på sig att rapportera till Finansinspektionen som sedan offentliggör informationen. 

Transaktionerna kommer således precis som af Sandeberg önskade, utan myndigheter 

som mellanled, att gå ut till marknaden betydligt fortare, vilket minskar handlings-

utrymmet för olaglig insiderhandel.201 

 

Författaren förmodar att offentliggörandet i praktiken kommer att göras via 

pressmeddelanden från bolaget, eller rapportering via e-legitimation, då det senare är 

en möjlighet redan idag.202 Ändringen bör enligt författaren få viss effekt då alla 

Finansinspektionens resurser som använts till handläggning av insiderärenden nu kan 

ägnas åt utredande eller förebyggande tillsynsverksamhet istället. 

 

 

                                                 
200 Nyhetsbyrån SIX AB,  

http://public.fsb.solutions.six.se/fsb.public/site/public/overview.page?magic=(cc%20(overview%20(part

%20ssesml))), se under börstemperatur, (hämtad flera gånger, senast den 20 februari 2014). 

201 Af Sandeberg, s.120. 

202 Finansinspektionen, vägledning börsbolag, http://www.fi.se/Regler/Vagledning/Borsbolag/ (PDF-fil 

hämtad den 18 februari 2014), se s.17 i PDF-filen. 



52 
 

6.3 Offentliggörande av insiderinformation 

EU-företrädarna har som målsättning att MAR även ska minska de administrativa 

bördorna för små och medelstora företag, genom förenklade regler för offentlig-

görande av insiderinformation för dessa. Sådana lindrigare regler riskerar förstås att 

kollidera med ett effektivt bekämpande av insiderhandel. EU-kommissionen och den 

externa utredningen i frågan tryckte dock hårt på att de stora administrativa 

kostnaderna för de små och medelstora företagen inte skulle väga upp vinsterna för 

tillsynsmyndigheter etc.203 Den enda alternativa lösningen som diskuterades var därför 

att de nämnda företagen helt skulle slippa undan dessa regler.204 Framställningen 

fördjupar sig inte i denna omfångsrika frågeställning utan konstaterar bara att EU:s 

representanter verkar ha en del på fötterna här och går sedan istället vidare till hur 

offentliggörandereglerna stramas upp. 

 

Reglerna om offentliggörande av insiderinformation i MAD artiklarna 6.1 och 6.2 skärps 

nämligen å andra sidan på så sätt att myndigheter ges rätt att i efterhand granska om 

ett beslut om uppskjutande av ett sådant offentliggörande var korrekt enligt villkoren 

för uppskjutande. Hårdare offentliggöranderegler är vid första anblicken ett lovande 

initiativ, men dylika regler förefaller ha ett lågt förtroende bland EU-representanterna. 

Detta märks om förslaget granskas utifrån Wahlgrens systematiska metod (se avsnitt 

3.1), det vill säga om analys görs av relationerna till övriga regler, vilket nu ska göras 

med hjälp av öppenhetsdirektivet. 

 

MAR:s förhållande till öppenhetsdirektivet och dess senaste ändringar har inte nämnts 

i MAR-utredningen, vilket kan tyckas märkligt då EU-kommissionen i arbetet med 

öppenhetsdirektivet föreslog att direktivet skulle ändras på så sätt att kvartals-

rapportering av finansiell information från bolagen frivilligt kunde bytas ut mot halvårs-

rapportering. EU-kommissionen lät slutligen, som framgått i avsnitt 4.4.2 medlems-

staterna själva besluta om kvartals- eller halvårsrapportering ska tillämpas. Detta kan i 

högsta grad påverka MAR eftersom den kurspåverkande informationen i bolagens 

rapporter då skulle kunna offentliggöras väsentligt senare. 
                                                 
203 EIM, Effects of the changes in the Market Abuse Directive – Impact on Administrative Burden of Firms 

in the EU, Zoetermeer, december, 2010. s.35-38 & EU-kommissionens konsekvensanalys, s.59-60 & 75. 

204 EU-kommissionens konsekvensanalys, s.59-60 & 75. 
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Kommissionen drog dock i utredningen av öppenhetsdirektivet slutsatsen att frivillig 

kvartalsrapportering skulle ha en försumbar påverkan på MAR, vilket gjordes till synes 

lättvindigt utan någon direkt motivering.205 En stor del av resonemangen bakom 

ändringsförslagen till öppenhetsdirektivet baserades på revisionsbyrån Mazars externa 

utredning som under år 2009 genomfördes för EU-kommissionens räkning.206 

 

I Mazars undersökning kan inledningsvis noteras att så mycket som 70 % av de 

tillfrågade finansiella aktörerna ansåg att kvartalsrapporter ökade transparensen och 

effektiviteten på marknaderna.207 Detta tycks stå i bjärt kontrast till kommissionens 

uppfattning. 

 

Utav de tre undersökningsgrupperna i Mazars rapport menade övervakande 

myndigheter (supervisors) och analytiker att kvartalsrapporter var betydligt mer värde-

fulla än halvårsrapporter, men eftersom institutionella investerare utgjorde en avsevärt 

större del av studiegruppen drog de sistnämnda upp snittet rejält. De ojämnt fördelade 

grupperna ledde till att totalt 30,2 % föredrog halvårsrapporter samt bara 23,3 % 

kvartalsrapporter (De övriga hade ingen bestämd åsikt.).208 Om Mazars istället hade 

viktat de olika grupperna lika så hade det frapperande resultatet blivit det diametralt 

motsatta och kvartalsrapporter hade fått 3 procentenheter högre totalsiffror än 

halvårsrapporter. (Se de fullständiga uträkningarna i bilaga 2.) 

 

Det är oklart hur stor vikt EU-kommissionen har tillmätt denna förvridna statistik och 

en djupanalys av öppenhetsdirektivet faller helt klart utanför syftet för förevarande 

framställning, men en slutsats kan ändå dras. Ponera att kommissionens utredning 

trots allt är gedigen och slarvfri på så sätt att halvårs- istället för kvartalsrapportering 
                                                 
205 EU-kommissionen, COM(2010) 243 final, report from the Commission to the Council, The European 

Parliament, The European economic and social committee and the committee of the regions, Operation 

of Directive 2004/109/EC on the harmonization of transparency requirements in relation to information 

about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market, s 4-5, 7 & EU-

kommissionens konsekvensanalys, s.35. 

206 EU-kommissionens ändringsförslag till öppenhetsdirektivet, s.4. 

207 Mazars, Transparency Directive Assessment Report, extern utredning utförd på uppdrag av EU-

kommissionen, 2009, s. 88 [cit. Mazars rapport]. 

208 Mazars rapport, s.89. 
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inte bedöms påverka MAR. Den finansiella informationen som ska ligga till grund för 

rapporterna kommer då av naturen att ligga ute med risk för att missbrukas under en 

längre tid eftersom bolagens försäljningssiffror etc. fortfarande kommer att uppstå och 

fortsätta existera även om de inte rapporteras.  

 

Vad EU:s företrädare då enligt författaren indirekt säger är att regler om snabbare 

offentliggörande inte spelar någon större roll. Med andra ord anses inte regler om 

snabbare offentliggörande som ett särskilt effektivt redskap för insiderreglering 

eftersom information som genererats under årets första kvartal tydligen lika gärna kan 

offentliggöras under sommaren tre månader senare. Uppsatsen lämnar nu därför 

offentliggörandereglerna för att diskutera om myndigheternas vidgade befogenheter är 

en bättre metod för att effektivisera MAD. 

 

 

6.4 Tillsynsmyndigheternas befogenheter 

Information om tele och datatrafik utgör ett vapen för tillsynsmyndigheterna och torde 

absolut gå att använda för att stärka bevisningen i det exempelfall som förslaget tar 

upp där någon har ringt en vän eller bekant fem minuter innan en misstänkt 

transaktion genomförts. I Pinkterton/Securitas-målet, vilket som sagt är ett av få fall 

där åklagaren segrat, överbevisades förövarna efter att ha använt sig av arbetstelefoner 

som spelat in samtalen.209 Dessa fällande domar förefaller ha varit resultatet av 

brottslingarnas sällan skådade klantighet och författaren anser härför att det är positivt 

att myndigheterna inte längre är beroende av samtalstrafik uteslutande från 

arbetstelefoner etc. utan även får tillgång till privat tele- och datatrafik. 

 

EU-kommissionens bild av typisk insiderhandel framstår däremot för författaren som 

något naiv. De flesta fall torde inte som i EU-kommissionens exempel i avsnitt 5.2.3, 

handla om att en familjemedlem till insidern handlar för dennes räkning utan mer 

sannolikt så används mer förslagna metoder, eftersom insynspersoner enligt för-

fattaren typiskt sett är företagsamma och välutbildade individer med stora kontakt-

                                                 
209 Af Sandeberg, Catarina, Från anmälningsplikt till marknadsmissbruk – insiderregleringens utveckling i 

svensk rätt, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud, Norstedts Juridik, Vällingby, 2007, s.13. 
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nätverk.210 (Det är förmodligen även därför dessa personer uppnått så pass höga 

yrkespositioner att de fått tillgång till insiderinformationen från första början, och det 

är i tre fall av fyra just insynspersoner som begår insiderbrott211.) 

 

Mer korrekt vore enligt författaren istället att tänka sig insiderbrottet som ett 

förfarande där bulvaner och målvakter med kapitalförsäkring eller motsvarande 

opererar från Guernsey, Caymanöarna eller något annat ljusskyggt skatteparadis med 

omfattande banksekretess.212 I dylika fall hjälper det föga att kartlägga familje-

medlemmars telefonsamtal.  

 

Summa summarum blir förmodligen ökningen i fällande domar försumbar, men 

förhoppningsvis kan denna regeländring ändå få effekt genom att bevara allmänhetens 

förtroende på så sätt att allmänheten vågar fortsätta handla på aktiemarknaden 

eftersom den bibehållna likviditeten trots allt är huvudmålet med regleringen. 

 

Att MAR föreskriver att tillsynsmyndigheterna i varje medlemsstat nu ska ges tillträde 

till privatpersoners hem för att beslagta handlingar är positivt då så inte varit fallet i 

alla medlemsstater innan och detta motverkar därför regleringsarbitrage (insider-

handel utförd från den staten där svagaste rättstillämpningen finns). Att regelarbitrage 

är ett hot mot det finansiella systemet är uppenbart då den internationella handeln är 

betydande. I juli 2011 gick blott 43 % av handeln i de 30 mest omsatta svenska aktierna 

via svenska NASDAQ OMX, 13 % var via brittiska handelsplattformen Chi-X och hela 23 

% av avsluten skedde utanför handelsplatserna.213 

 

Effekten på regleringsarbitragörerna bör enligt författaren absolut inte förringas då 

faktum är att vissa medlemsstaters myndigheter tidigare inte ens haft rätt att beslagta 

handlingar. (Se 1 st. avsnitt 5.2.3.) 

 

 

                                                 
210 Jfr af Sandeberg, s.29 & af Sandeberg & Sevenius, s.294. 

211 Af Sandeberg, s.20. 

212 Jfr af Sandeberg och Sevenius s.294. 

213 Finansinspektionen, risker i det finansiella systemet 2011, rapport den 15 november, 2011, s.25-26. 
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I och med denna internationalisering är det förstås även bra om samarbetet över 

gränserna fördjupas såsom sägs i MAR. En omfattande sådan samarbetsskyldighet för 

myndigheterna fanns emellertid redan i MAD artikel 16 och att den nu specificeras i 

MAR leder nog följaktligen inte till några omvälvande förändringar. 

 

 

6.5 Sanktioner 

Avslutningsvis behandlas de administrativa sanktionerna (de summariska myndighets-

besluten utan föregående domstolsprocess) i MAR tillsammans med dess straff-

rättsliga motsvarigheter i MAD2. Även om straffrättsliga påföljder är mer avskräckande 

så är det enligt empirin i del 3.4.5 högst tveksamt om sådana kan effektivisera 

insiderregleringen och en inte alltför vågad gissning är att det beror på de höga 

beviskraven som beskrivits i del 3.3.1.214 Även de administrativa sanktionerna har 

emellertid sina brister (se del 3.4.4). 

 

Det är därför enligt författaren välkommet att EU:s representanter med MAR och 

MAD2 kombinerar de straffrättsliga sanktionernas preventionseffekter med de 

administrativa påföljdernas snabb- och enkelhet.215 Rättstillämpningen får med dessa 

två olika sanktionssystem tillsammans med MAD2:s kriminalisering av anstiftan, 

medhjälp och försök till insiderhandel, tillgång till en större verktygslåda att anpassa 

efter den individuella situationen. Detta kan vara önskvärt då de olika insiderfallen 

skiljer sig mycket åt.216 Till denna verktygslåda kan även läggas de nya whistleblower-

reglerna, som dock helt tycks ha ignorerats av insiderhandelsforskningen. 

 

Gemenskapsrättsliga miniminivåer införs för både straffrättsliga och administrativa 

böter, påföljder och åtgärder, vilket motverkar regleringsarbitrage enligt resonemanget 

i föregående avsnitt. Vidare introduceras den amerikanska modellen med avskräck-

ande skadestånd vida överstigande vinstbeloppen217 i MAR, vilket får sägas vara något 

                                                 
214 Jfr Sjöblom, s.400 och Bettis et al, s.58-61 & 65. 

215 Jfr Af Sandeberg, s.81. 

216 Knuts, 2011, s.66. Jfr dock s.21. 

217 Bainbridge, Stephen, An Overview of US Insider Trading Law: Lessons for EU?, Research paper no. 05-

5, 2004, s.9. 
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av en revolution och något som flertalet ekonomer och jurister intensivt förespråkat (se 

avsnitten 3.4.4 och 3.4.5). 

 

Det kanske mest kontroversiella sanktionsförslaget som framkommit i forskningen är 

det strikta ansvaret för bolagen vars insynspersoner begår brott. Ett steg i den 

riktningen kan faktiskt sägas ha tagits i och med att bolag efter MARs införande kan 

bära straffrättsligt ansvar. Att arbetsgivaren skulle stå som strikt ansvarig är däremot 

sannolikt något som skulle stöta på hårt motstånd från företagen, men frågan förtjänar 

en egen utredning. Kanske kan detta ses som en sista, desperat utväg för det fall MAR 

och MAD2 inte skulle få önskvärd effekt. 

 

 

6.6  Sammanfattning 

EU:s nya marknadsmissbruksreglering täpper till luckorna som uppstått i och med de 

nya instrumenten och marknaderna, men verkar inte ha haft framtida kringgåenden i 

åtanke och EU:s representanter riskerar därför att stå inför en liknande situation om 

några år igen. Förtydliganden av definitioner och begrepp har dock skett, vilket minskar 

risken för kringgåenden och felaktiga domar baserade på okunskap. 

 

Rapporteringen av insynstransaktioner ska ske snabbare utan tillsynsmyndigheternas 

inblandning, varför myndigheternas resurser istället kan kanaliseras till andra 

angelägenheter. Emittenternas regler för offentliggörande av insiderinformation skärps 

likväl, men att döma av hur styvmoderligt offentliggöranderegler behandlats i övrig EU-

rätt så anses de inte av EU:s företrädare som särskilt effektiva. 

 

Tillsynsmyndigheternas ökade tillgång till tele- och datatrafik bereder vissa möjligheter 

att kunna se att någon ringt en vän eller familjemedlem i tät anslutning till en 

transaktion, men effekterna av detta är osäkra då EU:s representanter tycks ha under-

skattat komplexiteten i insiderbrotten. En positiv sak är däremot att straffrättsliga 

påföljder, vars effektivitspåverkan enligt forskningen är långt ifrån given, kombineras 

med administrativa sanktioner. Dessa kommer tillsammans med kriminalisering av 

försök, anstiftan och medhjälp till insiderhandel att ge rättstillämpningen en större 

verktygslåda. 
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Ett genomgående tema är att harmoniserade miniminiregler kommer att förhindra 

regleringsarbitrage, exempelvis genom gemenskapsrättsliga bestämmelser om minimi-

nivåer för avgifter eller att myndigheterna i samtliga medlemsstater ges tillträde till 

privata lokaler för att beslagta handlingar. Slutligen bör inte signaleringseffekten i 

EU:representanternas regleringsiver helt underskattas även om vissa åtgärder känns 

tvivelaktiga ur preventionshänseende. Det viktigaste är som sagt att allmänheten 

upplever att regleringen är effektiv och fortsätter handla med aktier som innan. En 

sista utväg om MAR ändå inte fungerar skulle kunna vara strikt ansvar för bolagen. 
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7 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att anlägga ett tvärvetenskapligt kombinerat juridiskt och 

ekonomiskt perspektiv på hur effektiv insiderreglering kan utformas. De skilda 

angreppsmetoderna i de två disciplinera får vissa konsekvenser. En betydelsefull 

skillnad kan skönjas i avsnitten 3.4.4 och 3.4.5 angående den högst väsentliga frågan 

om hur sanktionerna bör utformas. Jurister tycks mycket mer välvilligt inställda till 

straffrättsliga sanktioner än ekonomer. De senare föredrar ofta administrativa 

sanktioner med hänvisning till bevissvårigheterna. Detta kan enligt författaren vara ett 

resultat av att ekonomer främst mäter effektivitet med tillgänglig statistik och inte lika 

intensivt beaktar den preventiva effekten av straff. Det är onekligen mycket lättare att 

mäta exempelvis en konkret procentandel insideråtal, jämfört med något dolt och 

hemligt såsom insiderhandelns mörkertal (se Knuts resonemang i 3.2.2). 

 

De administrativa och de straffrättsliga sanktionerna har olika egenskaper och bör 

kombineras eftersom insiderhandelsfallen är individuellt olika. Om EU:s företrädare 

haft ett för ensidigt juridiskt eller ekonomiskt perspektiv hade följden kanske blivit ett 

val av någon av dessa två och inte en kombination som nu, vilket glädjande nog inte var 

fallet. 

 

I juridisk doktrin efterlyses i sin tur oftast tydligare regler och definitioner, vilket torde 

bero på juridikens grundläggande funktion att finna den gällande rätten. Med hjälp av 

Wahlgrens bredare, systematiska och juridiska perspektiv i form av jämförelser med 

öppenhetsdirektivet drogs emellertid även slutsatsen att EU:s representanter anser att 

reglerna om offentliggörande av insiderinformation inte är särskilt effektiva. Med detta 

systematiska angreppssätt har framställningen således gett en bättre helhetsbild av vad 

som utgör effektiv insiderreglering, i motsats till om uppsatsen bara skulle ha använt 

en mer traditionell ekonomisk metod. Det är därför tydligt att det är förtjänstfullt att 

kombinera de olika metoderna. Ett intressant råd till framtida forskning kan vara att 

mer noggrant studera hur denna juridisk-systematiska metod kan integreras med 

ekonomisk forskning, och att göra detta på andra rättsområden. 
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Bilaga 1.  Forskningens föreslagna åtgärder 

 

Åtgärd: Löser problemet med: Primär effekt: 

Specialdomstol Okunskap (minskar) Fler fällda 

Förenkling av reglerna Okunskap (minskar) Fler fällda/prevention 

Snabbare/hårdare 

offentliggöranderegler 

Insiderinformationen (minskar) Ökad likviditet/prevention 

Punitivt skadestånd Lönsamheten (minskar) Prevention 

Mer resurser till tillsyn Bevisning/upptäcktschans 

(förbättras) 

Fler fällda/Prevention 

Optimal utredningspolicy Lönsamheten (minskar) Prevention 

Civilrättsligt skadestånd Lönsamheten (minskar) Prevention 

Administrativa sanktioner Lönsamheten (minskar) Prevention 

Offentliggörande av 

straffpåföljder (skampåle) 

Lönsamheten (minskar) Prevention/ökad likviditet 

Straffansvar för bolaget Insiderinformationen (minskar) Prevention 

Ökade befogenheter att 

begära in dokument 

Bevisning (förbättras) Fler fällda 

Snabbare handläggning Allmänhetens misstroende 

(minskar), lönsamheten 

(minskar) 

Ökad likviditet/prevention 

Vitesföreläggande Bevisning (förbättras) Fler fällda 
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Bilaga 2.  Uträkningar beträffande Mazars rapport 
 
(Samtliga siffror nedan är tagna från Mazars, Transparency Directive Assessment 
Report, s.89.) 
 
Följande procentfördelningar för de tre grupperna finns: 
 
16,7 % av analytikerna, 25 % av de övervakande myndigheterna och 36 % av de 
institutionella investerarna föredrog halvårsrapporter, vilket totalt blev 30,2 %, 
 
33,3 % av analytikerna, 41,7 % av de övervakande myndigheterna och 12 % av de 
institutionella investerarna föredrog kvartalsrapporter, vilket totalt blev 23,3 %. 
 
Om grupperna görs om så att varje grupp blir lika stor renderar detta i följande 
procentfördelningar: 
 
Analytiker (16,7*0,333) + övervakande myndigheter (25*0,333) + institutionella 

investerare (36*0,333) = totalt 25,9 % föredrog halvårsrapporter (istället för tidigare 

30,2 %), 

 

Analytiker (33,3*0,333) + övervakande myndigheter (41,7*0,333) + institutionella 

investerare (12*0,333) = totalt 28,9 % föredrog kvartalsrapporter (istället för tidigare 

23,3 %). 

 
 
 


